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Abrindo os trabalhos... 

Por João Wanderley Geraldi (Unicamp) 

 
Nos últimos anos, dificilmente aceito convite para participar de eventos. Penso que 

já dei minha contribuição possível, sempre abaixo do desejável, e que a partir da idade em 

que estou somente conseguiria me repetir, me repetir. 

Mas como sou cidadão honorário de Petrolina, no sertão pernambucano, não pude 

deixar de aceitar o convite da Universidade de Pernambuco, na pessoa do Prof. Genivaldo 

Nascimento, criador do Clisertão, para participar de sua quarta edição. Preparei meu 

texto, A literatura e a esclerose da sensibilidade, já publicado neste blog (11.05.18). E lá me 

fui para Petrolina mais uma vez. 

              E as surpresas foram chegando… já no trânsito do aeroporto para o hotel, vou com 

um pai e filha que chegavam de Roraima. Venezuelanos. Ele tocando arpa, ela tocando 

tricordino, se não me falha a memória. Vinham para atividades culturais nas escolas 

públicas de Petrolina que eram parte da programação do Clisertão. 

Cheguei de madrugada, e no dia seguinte me encontro com Eric Nepumoceno! 

Vinha falar sobre ―Escrever na América Latina, escrever a América Latina‖, uma fantástica 

conferência proferida na tarde de quarta-feira (9.5.18). Falar da América Latina é 

impossível sem tocar também em sua realidade política. Como o Memória de Todos 

Nós (Record, 2015) narra várias episódios de torturas, houve uma pergunta do 

coordenador da mesa: por que não relatos de torturas no Brasil, e a resposta foi espantosa: 

porque Eric Nepumoceno diz que os torturados do Brasil não foram respeitados, com a 

anistia aos torturadores… e que enquanto não se fizer justiça aos torturados, não incluiria 

estes relatos embora conhecesse muitas destas histórias e era amigo de muitos dos 

torturados. 

E já que falo de torturas, tive longa conversa com o escritor e poeta 

paraibano,  Políbio Alves. E me emocionei muito. Políbio veio para o Rio em busca de 

emprego. Tornou-se professor no Calabouço… e estava lá quando assassinaram Edson Luís 

em 1968. Lutou para ficarem com o corpo de Edson Luís que queriam ocultar. Participou da 

passeata. E obviamente foi preso… e torturado com consequências físicas que carrega até 

hoje!!! 

Depois tive o prazer de conhecer a escritora Maria Valéria Rezende, uma freira da 

Teologia da Libertação, com experiência de trabalho social pelo país inteiro. Hoje autora de 

livros de contos, de literatura infantil. E sempre engajada e lutadora. 

Com Carlos Barros conheci seu ―Buffet de Poesias‖: uma exposição de poemas 

impressos em folhas soltas, de vários poetas populares, que você lê e escolhe aqueles que 

http://blogdogeraldi.com.br/a-literatura-e-a-esclerose-da-sensibilidade/#_blank
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desejar ter, organizando uma antologia própria, cuja capa também é fornecida na hora: você 

sai do encontro com um livro que compôs junto com o poeta. Uma ideia brilhante. 

Conheci também a escritora e poeta Zita Alves da Silva. Sua história de vida é 

exemplo de luta. Moradora da ―vila de papelão‖, espaço em que flagelados da seca se 

estabeleceram, depois tornada o bairro José e Maria de Petrolina, escrevia muito. Um 

agente social alemão a conheceu na Vila de Papelão e lhe deu uma máquina de escrever. 

Aprendeu datilografia, e tudo o que escreveu foi datilografado e tornado ―livro‖ manuscrito, 

encadernado com capa dura, com recursos que conseguia indo a programas de rádio 

pedindo ajuda… Foram expostos vários destes livros no encontro, trazidos por seu filho. 

Hoje Zita Alves mora no assentamento Ouro Verde, do MST pernambucano. Embora em 

cadeiras de rodas, venho ao encontro para ler alguns de seus poemas… 

Manuseando seu ―As Vizinhas‖, datilografado e encadernado, copiei a poesia que 

aqui transcrevo: 

A Matemática 
 

O vaqueiro inventou a chibata 
O mecânico inventou o trator 

mas o cão da matemática 
não sei quem inventou. 

Contar eu não sei nada 
pois nunca fui contador 

não conto nem as passadas 
que na cozinha eu dou. 

 
Somar e Multiplicar 

Só entendo em português, 
mas é ruim p‟ra eu decifrar 

a tabuada de vocês. 
 

Somar é imaginar 
Multiplicar é crescer, 

Dividir é separar 
Diminuir é emagrecer. 

 
Aqui está a minha conta 

– Seu moço, que eu sei fazer, 
essas outras me desaponta 
tento e não posso entender. 

 
Seu Professor me perdoe 
mas a sua Matemática 

até parece que foi 
tirada de uma matraca 

 
(Zita Alves da Silva, As Vizinhas) 
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Um encontro universitário que dá voz à cultura popular e que faz o conhecimento 

científico da pesquisa universitária, o mundo da cultura, dialogar com o mundo da vida 

onde se produz e onde se gera a cultura que a universidade sistematiza, é um encontro 

memorável, não poderá deixar de existir. Que venha a 5ª. edição do Clisertão daqui a dois 

anos!!! 

 

 

____________________________________________________________ 

ALGUMAS PALAVRAS SOBRE ZITA ALVES, YEDA BARROS  E PATATIVA DO 
ASSARÉ, HOMENAGEADOS DO 4º CLISERTÃO 

 

O APELO NA POESIA POPULAR 

Elisabet Gonçalves Moreira (UPE/IF Sertão) 

―Seu dotô, só me parece 

que o sinhô não me conhece, 

nunca sabe quem sou eu, 

nunca viu minha paioça, 

minha muié, minha roça, 

e os fio que Deus me deu. 

 

Se não sabe, escute agora, 

Que eu vou contá minha história, 

Tenha a bondade de uvi: 

Eu sou da crasse matuta, 

Da crasse que não desfruta 

Das riqueza do Brasil.‖ 

 

Patativa do Assaré, Cante lá que eu canto cá (Petrópolis, Vozes, 1978, p. 114) 

 

 Que voz é essa do poeta que tanto apela em seu cantar? Não é uma invocação às 

musas como na poesia clássica, mas a um ―dotô‖ em outro pólo da comunicação,  voz 

chamada às falas, generalizada em seu aspecto distintivo, como um sinhô, sem cara ou 

nome. 

Um sinhô que nunca soube atender esse apelo, histórico num país de desigualdades e 

contrastes.  

 Percebo que estes signos de apelo não são destinados somente à consciência de um 

receptor, mas à consciência do próprio autor, tradição e memória, enquanto eu coletivo. 

Embora voz nomeada em sua autoria, uma poética oral não mais anônima - Patativa do 

Assaré é Antônio Gonçalves da Silva - revela também uma forma de marcar presença no 

mundo e caracterizar esse mesmo mundo em que ele vive.  
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 E é este mundo em que ele vive, onde vive seu receptor imediato, o do momento da 

declamação do poema, de sua escuta. Paul Zumthor1 me lembra sobre a performance da 

oralidade ―O ouvinte espectador espera, exige que o que ele vê lhe ensine algo mais do que 

simplesmente o que ele vê, revele-lhe uma parte escondida desse homem, das palavras do 

mundo.‖ 

 E é essa leitura de mundo que atende o assim chamado poeta popular.  Não é só a 

identificação de classe social, mas da enunciação emotiva e poética de um porta-voz dessa 

mesma classe. Haveria neste apelo, pela voz dos oprimidos, um equívoco da função poética 

no sentido de sua função social como dominante? No prefácio do livro de Patativa, afirma-

se  que ele ―consegue com tanta arte e beleza unir a denúncia social com o lirismo.‖ Os 

aplausos do seu público são merecedores dessa conjugação de funções e de sua dinâmica. 

 Zita Alves, poeta de Petrolina, mas cearense de origem como Patativa, morando no 

distrito de Vermelhos, em Lagoa Grande, na fazenda Ouro Verde, distribuída para o MST, 

também apela para uma variedade de receptores, referências generalizadas, mesmo quando 

nomeadas. Alguns versos desta mulher sofrida e sensível valem ser lembrados.  

 

―Olhe aqui, seu professor 

Analise o meu caderno 

Fiz o que o Sertão criou 

Sobre o verão e o inverno 

Só não descrevi as flor 

Do nosso Sertão moderno.” 

 

 

“Santo Antônio Pequenino 

Ou Santo Antônio Viajante 

Me dê um casamentinho 

Que já perdi a esperança 

Quero casá no domingo 

Ou quando chegar as festas 

Se eu me casá este ano 

Eu agradeço a sua oferta” 

 

“Deus do céu, olhe o Sertão.” 

 

“Meus filhos escutem 

Os meus bons conselhos” 

 

“Dona Compesa eu te rogo 

Que mande logo esta água 

Para o desprezado bairro 

Que não tem água encanada. 

... 

Dona Compesa repare 

A nossa calamidade 

                                                           
1

  Paul Zumthor, A letra e a voz. SP: Cia das Letras, 1993, 
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Olhe que este bairro sofre 

Sofre mesmo de verdade.” 

 

“Boa noite, seu Vigário 

Eu vim pra me confessar, 

Mas não sei se é meus pecado 

Que eu quero le contar, 

Pode até ser o estado 

Do mundo ser como está” 

 

Diretamente há o  ―Apelo da Nordestina‖, escrito em 1982. 

 

“Seu governador do estado 

A coisa aqui ta pior 

Sempre tenho trabalhado 

Pra vida ficar melhor 

Eu pego a foice, e o machado 

Vou bem cedo pra o roçado 

Pra brocar a macambira 

Trabalho sem resultado 

Eu já não falo em calçado 

E a roupa? Que virou tira?” 

 

 Se apelar é ―invocar proteção ou testemunho‖, o homem do sertão, ou da periferia da 

cidade, espera das autoridades um olhar efetivo sobre suas dificuldades. Mesmo convivendo 

com elas, tem consciência das limitações de seu protagonismo. Na verdade quer ser ouvido, 

ser social historicamente alijado, mas presente. 

 Esta mediação entre o eu, poeta popular até o outro, generalizado em seu apelo, seja 

o doutor, a entidade pública, o vigário, o coroné, o Poder enfim, se dá através de vários 

índices. Assim, o apelo, função conativa da linguagem, na classificação linguística de Roman 

Jakobson, funciona como pretexto para a expressão do eu coletivo, diria mesmo épico em 

sua representação. 

 Observem que o uso do vocativo é feito de uma maneira muito respeitosa, sem 

agressividade. O apelante, vamos chamá-lo dessa forma, não é nem o leitor/ouvinte 

explícito. É apenas uma referência, já que ele nunca estará presente. A função social da 

literatura e do poeta, tão abordada, é evidente nestas intenções, ainda que possam parecer, 

em certa medida, até ingênuas. Mas é assim sua capacidade de expressão, seu mundo 

invisível. 

 Algumas vezes em que tive ocasião de ouvir Patativa e outras ―cantorias‖, os poemas 

pessoais, intimistas, mais curtos inclusive, não são declamados em público. Poemas 

narrativos ou jocosos são sempre bem recebidos. J.Borges com a leitura de seus folhetos é 

sempre um sucesso.  

 As reações do leitor ou do receptor são predeterminadas pelas estruturas de apelo. 

Elas precisam do receptor para adquirir sentido e significação. Não é mais só o artefato 

artístico isoladamente, mas sua condição de vivência como obra de arte.  

Assim, se projeta o sentido ali depositado em palavras, vozes que ainda insistem em 

fazer poesia e dar testemunho.  
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BARROS DE UMA MULHER NA EDUCAÇÃO 

Maria Aparecida Ventura Brandão (UPE) 

Yeda Terezinha Galvão Barros nasceu em Brejões- BA,  em 17/12/1934. Fez seus estudos na 

capital baiana e, ainda, jovem aportou à margem esquerda do Rio São Francisco, mais 

precisamente, em Petrolina aonde veio a se tornar “petrolinense de coração”, segundo ela 

sempre diz.  

Abraçou e foi abraçada por Petrolina ao lado de seu amado Hermano Barros. Todos os seus 

filhos são petrolinenses e seu amor , compromisso e trabalhos prestados a essa cidade lhe 

renderam o título de cidadã petrolinense ao completar 80 anos de uma vida pautada pela 

generosidade, pela entrega total à sua família, pelo compromisso e dedicação ao trabalho 

como professora de Língua Portuguesa em várias instituições de ensino. 

Foi fundadora da Faculdade de Filosofia e Letras de Juazeiro – BA e da Faculdade de 

Formação de Professores de Petrolina-PE. Sua trajetória na educação da Região do Vale do 

São Francisco foi reconhecida como uma das mais atuantes nesse setor. Nesse sentido 

recebeu várias homenagens e medalhas de honra ao mérito. 

Yeda Barros, como é conhecida e amada aqui na região de Vale do São Francisco, foi um 

dos baluartes de nossa educação. Não media esforços para dividir seus conhecimentos com 

quem deles precisassem.  

Há uma passagem na vida de Professora Yeda Barros bem marcante pelo desfecho 

inesperado e apaixonante: certa vez, ao ser alvo de um assalto por um garoto de rua, nas 

imediações da orla de Petrolina, quando o garoto lhe ameaçou com uma arma,na tentativa 

de subtrair os seus pertences, perguntou prontamente ao garoto: - meu filhinho, você já 

sabe ler? O garoto demonstrando surpresa com a pergunta, disse que não. –Não sei ler. 

Por que dona? Ela logo respondeu: - porque eu vou lhe ensinar a ler e a escrever. Passou o 

endereço de sua residência para o menino, que logo desistiu do incauto de lhe assaltar.  

Assim é um pouco Professora Yeda Barros. Barros como traz em seu sobrenome, soube 

modelar vidas e futuros em muita gente. Uma mulher e seus vários barros: barros na 

educação; barros na família; barros na religião, barros no ensino da língua – cada um 

desses barros dando novas e dignas formas aos valores de uma sociedade em construção. 

Professora Yeda hoje faz ponte aérea entre Petrolina e Salvador, cumprindo, 

também, belamente o sublime papel de mãe sempre presente e cuidadora de seus r 
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PROGRAMAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MAIO 

Ecoleituras 

9h30- Convidados visitam o Balneário de Pedrinhas e o Serrote do 

Urubu. 

Troca de Saberes 

8h: É tempo de alfabetizar- chovendo leitura. Escola Municipal Atanásio 

da Cruz. Mediadora: Margarete Gomes Coelho. 

9h: Comportamento Ético no Contexto Escolar. Oficina. 40 vagas.  Com 

a  profª Drª Renata Rios (UPE Petrolina). Na Escola  Estadual EREM 

Paiva Neto. (Rua 10, s/n, Jardim Amazonas)escolapaiva@yahoo.com.br 

/ Fone: 3863-1218 Or. / 3866-6324 / 6325 

15h às 21h:  

Feira de livros: Venda e exposição de livros de autores 

locais/nacionais/internacionais. No Espaço Umbucafé (UPE Petrolina). 

Diversos Sebos da região. 

Buffet de poesia (venda e impressão de livro instantâneo). 

Coordenação Carlos Barros. Ao lado do Auditório da UPE 

Tecidos entre livros e leituras: exposição e venda de produtos 

artesanais. Com Adriana Vilela. Ao lado do Auditório da UPE 

Mãos periféricas enredando o Semiárido. Exposição e venda de 

produtos artesanais. Com Neura Santos e Raimundo Souza. 

Coordenação Márcia Alves. Ao lado do Auditório da UPE 

Espaço  Ciência  e Cultura (Praça da Palavra  e salas da UPE – 

Petrolina) 

Praça da Palavra 

15h30 – Abertura oficial  do 4º Clisertão: representações da Secretaria de 

Cultura de Pernambuco, Reitoria da Universidade de Pernambuco, Presidência da 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Facepe, Diretoria do 

Campus Petrolina/Coordenação de Letras, Prefeitura de Petrolina, Gerência 

Regional de Educação, vice-prefeita de Assaré e homenageados do 4º Clisertão. 

mailto:escolapaiva@yahoo.com.br
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Escola convidada: Gercino Coelho (Horto Florestal, s/n, 

Km2)escgercinocoelho@hotmail.com / Fone/:3866-6661 /  6662 /3862- 

9206 / EREM Clementino Coelho(Estadual).(Av. da Integração, s/n, Jardim 

Maravilha)smsf.eremccoelho@educacao.pe.gov.br /  3866-6586 /3866-6590 

/38666587 

16h20: O registro do Cordel e do Repente como patrimônio imaterial do 

Brasil. Coordenação: Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional). Com a Drª Rosilene Gomes (UFCG) e Dr. João Miguel Sautchuk 

(UnB). Mediação: Drª Alice Amorim. 

17h10: Recital Poético. Com o poeta Chico Pedrosa. 

Praça da Palavra 

19h: ...E se fez Arte. J. Borges, Prêmio Vivo de Pernambuco, e Espedito 

Seleiro, Mestre da Cultura do Ceará, falam sobre aspectos da criação artística. 

Mediação prof. Dr. Simão Pedro (UPE Petrolina). 

19h40: Manuca Almeida Sempre. Com o escritor Carlos Laerte e os 

músicos Nilton Freitas e Mauriçola. 

20h20: A importância de Patativa do Assaré para a Literatura 

Brasileira. Com o prof. Dr. Gilmar de Carvalho (UFC). Participação de Daniel 

Gonçalves. Mediação prof. Dr. Peterson Martins (UPE Petrolina). 

21h:Patativa Ave Pássaro. Concessão, pela Universidade de 

Pernambuco/Campus Petrolina, do Título de Doutor Honoris Causa a  Patativa do 

Assaré (in memorian).Coordenação  Dr. Peterson Martins (UPE Petrolina). 

 

TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO 

Ecoleituras 

9h- Convidados visitam a Ilha do Rodeadouro (rio São Francisco). Roda de conversa 

acerca da literatura, música, pintura e livro didático  que têm o Velho Chico como 

cenário ou foco temático. Vagas: 40. Saída do ônibus em frente ao Hotel do Grande 

Rio. Escolas convidadas: Santo Antônio – Ilha do Massangano (Municipal) e 

Escola Estadual  Paes Barreto.(Trav. Mauricio de Nassau, s/n, Gercino 

Coelho)escolapaesbarreto@hotmail.com /(87)3866-6517 / 3866-6518 

Troca de Saberes 

mailto:escgercinocoelho@hotmail.com
mailto:smsf.eremccoelho@educacao.pe.gov.br
mailto:escolapaesbarreto@hotmail.com
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10h30: Cordelizando: a representatividade do Sertão e dos sertanejos  

através da literatura de cordel. Mediação: Kátia Cruz e Glaucia Sibely 

Coimbra Silva. Na Escola Municipal  Julia Elisa Coelho-SEDE 

9h – Clisertãozinho: Teatro e Contação de Histórias. Na  Escola Municipal 

Anésio Leão-Vila Eduardo. Coordenação  Taís Canto (UPE Petrolina) 

9h30: Conversa na Escola: breaking american stereotypes –com James 

Kale- English Teaching Assistant (ETA) from  New York e Julia López- English 

Teaching Assistant (ETA) from California (Estados Unidos). Mediação  Ma Joilma 

Pereira, Ma. Edna Alencar e Ma. Zaira Dantas (UPE Petrolina). Na escola Estadual 

EREM Otacílio Nunes.(Rua Tchecoslováquia, 500, Areia 

Branca)otacilionunesdesouza@hotmail.com /Fone: 3866 -6519 / 6520 

9h: Vida e obra de Patativa do Assaré. Roda de conversa com o prof. Dr. 

Gilmar de Carvalho, autor do livro “Patativa do Assaré: uma 

biografia”. Mediação Genivaldo  do Nascimento. Na Escola Municipal Paulo 

Freire 

9h: Vivendo literatura: poesia e meio ambiente. Oficina. 40 vagas. Com o 
poeta João Gilberto. Na Escola Estadual Edson Nolasco.(Projeto de Irrigação 
Senador Nilo Coelho, s/n, Vila C1)escolaedisonnolasco@hotmail.com / Fone:  3866 
- 6797 3866-6798 

9h30: Cordel: um livro do povo português e brasileiro- com o  prof. Dr. 

Arnaldo Saraiva (Universidade do Porto-Portugal). Na Escola Municipal Nicolau 

Boscardin. 

10h: Clisertança. Com a escritora e profª Drª  Rossana Ramos (UPE 

Mata Norte) e o ator e prof. Dr. Luiz Renato (IF Cuiabá).  Na Escola 

Municipal Luíza de Castro- Bairro João de Deus  

9h às 10h – ClisArte(Arte feita por universitários. Recital Poético). Com 

o GEEPP (Grupo de Estudantes Especializados em Performances 

Poéticas) - Curso de Letras da UPE Petrolina.  Local: Praça Dom Malan e 

Sinais de Trânsito. Coordenação Lucas Silva (UPE Petrolina). 

9h30: Admirável Mundo Novo. Roda de conversa com refugiados no 

Brasil. Com Abdulbaset Jorour (Síria), Keto Kabongo (República do 

Congo) e alunos pernambucanos do projeto Ganhe o Mundo. 

Coordenação prof. Me Kleber Costa (UPE Petrolina) e  Ana Angélica 

(GRE). No colégio CPM – Colégio da Polícia Militar.( Av. Cel. Otacílio, 

20)anexo1cad@gmail.com / 3866- 6750, 3866-9747,9746, 9743, 9750, 3866-6749 

10h: lançamento do livro Lendas do São Francisco em cordel. Com J. 

Borges,  cordelista, xilógrafo e Prêmio Vivo de Pernambuco. Mediação prof. Dr. 

Simão Pedro. Na Escola Municipal Santa Terezinha – bairro Dom Avelar. 

mailto:otacilionunesdesouza@hotmail.com
mailto:escolaedisonnolasco@hotmail.com
mailto:anexo1cad@gmail.com
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8h-Literatura Urbana: esquecendo   livros pela cidade. Em espaços 

públicos  e na Escola  Municipal Mascarenhas – Vivendas.  Coordenação Ludmila 

Barboza  e Karla Gomes (UPE Petrolina). 

9h: Música e ensino de inglês. Com a profª Ma. Joilma Barbosa (UPE 

Petrolina). No NUMEL (Núcleo Municipal de Ensino de Línguas) 

10h:Roda de conversa com o poeta Chacal. Mediação Chico Egídio. No  

Janela 353 (Café de Bule). Escola Estadual convidada EREM Jesuino Antonio 

D´Ávila(Rua Domingos Almeida, s/n, Joaõ de Deus)escolajesuinoad@hotmail.com 

/  Sec.3866-6584 / 6585 

10h: Encontro com o autor. Conversa com o poeta e músico Aldy de 

Carvalho. Mediação prof. Me. Francisco de Assis (UPE Petrolina) Na 

Escola Estadual   Simão Durando.( Rua do Sapoti, s/n, Rio 

Corrente)epsad@hotmail.com / Sec.3866-6509 / 3866-6510 

19: Introdução à Psicoanálise Jurídica. Palestra. Com o Dr. Oswaldo 

Ponce (Venezuela), ex-Juiz Federal. No Auditório da Central da 

FACAPE. Vagas limitadas. Inscrição gratuita  no CAD da FACAPE  

(Centro de Atendimento ao Discente). 

15h às 21h:  

Feira de livros: Venda e exposição de livros de autores 

locais/nacionais/internacionais. No Espaço Umbucafé (UPE Petrolina). 

Diversos Sebos da região. 

Buffet de poesia (venda e impressão de livro instantâneo). 

Coordenação Carlos Barros. Na UPE (no Espaço Umbucafé) 

Tecidos entre livros e leituras: exposição e venda de produtos 

artesanais. Com Adriana Vilela. Ao lado do Auditório da UPE 

Mãos periféricas enredando o Semiárido. Exposição e venda de 

produtos artesanais. Com Neura Santos e Raimundo Souza. 

Coordenação Márcia Alves. Ao lado do Auditório da UPE 

19h: Orquestra  do Sertão-Opus 68 (IF Sertão PE). Regência Ozenir 

Luciano. Na Escola  Municipal CAIC – Cohab Massangano. 

Espaço  Ciência  e Cultura (Praça da Palavra  e salas da UPE – 

Petrolina) 

Praça da Palavra 

mailto:escolajesuinoad@hotmail.com
mailto:epsad@hotmail.com
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15h15 – Literatura e Música: negritude e religiosidade afro-brasileira. 

Mesa. Com a profª Drª Silvânia Núbia, o prof Dr. Acauam Silvério e  prof. 

Dr. Jairo Nogueira (UPE Garanhuns). 

16h- Leitura e Ensino de Literatura. Mesa com  o prof. Dr. Jacinto dos 

Santos, o prof. Dr. Josivaldo Custódio e a profªMa Márcia Xavier (todos da 

UPE Mata Norte) 

16h40- Letras 50: a contribuição durante cinco décadas da profª Yeda 

Barros, homenageada do 4º Clisertão, para o mundo das Letras no Vale 

do São Francisco. Mediação  Ma. Aparecida Brandão (UPE Petrolina) e 

Neuma Guedes (Uneb). 

17h20- Fui, vi e venci. Relato de uma sobrevivente da Guerra de Pau de 

Colher, último grande Movimento Messiânico do Brasil, ocorrido há 80 

anos (em 1938) em Pau de Colher, Casa Nova-BA. Com D. Maria Andreza 

e Sílvio Roberto. Mediação Me Moisés Almeida (UPE Petrolina) 

18h: ―Zuada‖.  No  Espaço Umbucafé (UPE). Coordenação  Me.Vlader Nobre 

(UPE Petrolina). 

18h30: Lançamento de livros. Espaço Umbucafé. 

Praça da Palavra 

19h – A literatura e a esclerose da sensibilidade.  Com o prof. Dr. João 

Wanderley Geraldi(Unicamp).Mediação prof. Dr. GeamKarlo(UPE Petrolina). 

19h40 – Escrever na américa: escrever a américa'. Com Eric Nepomuceno, 
escritor, jornalista  e tradutor do clássico ―Cem Anos de Solidão”, de Gabriel García 
Marquez.  Mediação do jornalista e escritor Emanoel Andrade (Uneb). 

20h20: Palavra calada: a Literatura Marginal da década de  70 no Brasil. 

Com o poeta Chacal. Mediação Me.Vlader Nobre (UPE Petrolina) 

21h30: Apresentação do Reisado do Inhanhum (Santa Maria da Boa 

Vista), Prêmio Vivo de Pernambuco. Escola convidada: Estadual  

Eduardo Coelho(Rua Prof.ª Zélia Mathias, 108, São 

José)escolaeduardo@bol.com.br / Fone:  3866-6318 / 6319/CEJA  (Estadual).(Av 

da Integração s/n, Km 2)joaobarracao@outlook.com.br /  3862-1702 Sec. 3866-

6285 / 3866-6286 

QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO 

Troca de Saberes 

mailto:escolaeduardo@bol.com.br
mailto:joaobarracao@outlook.com.br
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8h30: Movimento Cartonero em Pernambuco. Com o escritor e professor Me 

Wellington de Melo (UFPE). Na Escola Estadual Adelina Almeida. 

Escolas Estaduais convidadas: Moysés Barbosa ( Av. São Francisco, s/n, Arei 

Branca)moyses.barbosa@yahoo.com.br / (87) 3866-6598 e  EREM 

Otacílio Nunes.(Rua Tchecoslováquia, 500, Areia 

Branca)otacilionunesdesouza@hotmail.com  / Fone: 3866 -6519 / 6520 

9h – Clisertãozinho: Teatro e Contação de Histórias. Na Escola Municipal  

Ariano Suassuna- Rio  Corrente. Coordenação Tais Canto. 

9h: Vida e obra de Patativa do Assaré. Roda de conversa com o prof. Dr. 

Gilmar de Carvalho, autor do livro “Patativa do Assaré: uma 

biografia”. Mediação  Ma. Aparecida Brandão (UPE Petrolina). Na Escola 

Estadual EREM Pacífico da Luz.(Rua Cabrobó, s/n, Vila 

Eduardo)pacifico_escola@yahoo.com.br / Fone. 93866- 6664 Sec. 

10h: Clisertança. Com a escritora e  profª PhD Rossana Ramos (UPE 

Mata Norte) e o ator e prof. Dr. Luiz Renato (IF Cuiabá). Na Escola Municipal 

Jacob Ferreira – Cosme e Damião).  

10h: Plantando Poesia. Plantação de uma árvore que simbolizará a 

semente do Clisertão. No estacionamento da UPE.  Coordenação: Carlos 

Barros.  

10h: Toca pra nós dois: aprendendo a tocar sanfona com o mestre Luiz 

Rosa. Rua Engenheiro Walmir Bezerra. Centro de Petrolina. Próximo à Praça do 

Galo. Marcar horário. 87 98827 0049.  

10h: Encontro Mulherio das Letras. Com a escritora Maria Valéria 

Rezende. Mediação profª Socorro Lacerda. Na EREM Clementino 

Coelho.( (Av. da Integração, s/n, Jardim 

Maravilha)smsf.eremccoelho@educacao.pe.gov.br /  3866-6586 /3866-

6590 /38666587 Alunas convidadas da Escola EMAAF (Estadual)(Rua 

José Carlos Braga, 155, Jardim Maravilha)emaaf@yahoo.com.br /  Fone: 3866-6667 

/ 6668 Sec. 

9h-Literatura Urbana: esquecendo   livros pela cidade. Em espaços 

públicos  e na  Escola Eneide Coelho (Estadual).  Coordenação Ludmila Barboza  

e Karla Gomes (UPE Petrolina). 

10h: Luiz Gonzaga: o homem da terra, literatura, linguagem e música. 

Palestra. Com o jornalista Ney Vital. Mediação do  jornalista e escritor  

Carlos Laerte. Na Escola Estadual EREM Jornalista João Ferreira. (Rua 

Dom Tomaz, s/n, Cohab VI)jornalistajfg@hotmail.com / Fone: Dir./ 3866-

6669/6670 

mailto:moyses.barbosa@yahoo.com.br
mailto:otacilionunesdesouza@hotmail.com
mailto:pacifico_escola@yahoo.com.br
mailto:smsf.eremccoelho@educacao.pe.gov.br
mailto:emaaf@yahoo.com.br
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10h: Roda de conversa com o escritor Elikura Chihuailaf (Chile). Na 

Escola Estadual Indígena Capitão Dena. Escolas convidadas: Escolas 

Indígenas da Ilha da Assunção- Cabrobó/PE. Mediação Ma. Isolda 

Beserra e Me.  Kleber Costa (UPE Petrolina). 

10h: Desvendando Raimundo Carrero. Roda de Conversa entre os 

alunos da escola de Aplicação (UPE Petrolina) e o escritor Raimundo 

Carrero. Na Escola de Aplicação.(BR 203, KM 2, Centro 

Universitário)escola.aplicacao@yahoo.com.br / Fone: 3866-6479 / 3866-6483 

9h30: A publicação de cordéis: desafios e possibilidades. Com Graciele 

Castro (Academia Brasileira de Literatura de Cordel e Grupo SerTão Poeta). Na 

Escola Municipal Eliete Araújo. 

14h - Outras Palavras: entrega de livros de escritores pernambucanos às Escolas 

de Referência de Petrolina. Participação de Ezter Liu, vencedora do Prêmio 

Pernambuco de Literatura 2017, e do Grupo Samba de Véio. Coordenação: 

Antonieta Trindade (Vice-Presidente da Fundarpe). Na Escola Dom Antônio 

Campelo.( Av. Alfredo Martins, s/n, Quati)escolacampelo@yahoo.com.br / 

38666511 / 38666512 

19h: Recital com o poeta Chico Pedrosa. Na Escola Municipal 21 de 

setembro.  

19h: A escola vai ao teatro. Apresentação da peça “A Pena e a Lei”. No 

Sesc. Com o TPA (Teatro Popular de Arte). Escolas convidadas: Eliete Araújo  

(Municipal) e Estaduais:  EREM Clementino Coelho(Av. da Integração, s/n, 

Jardim Maravilha)- Turma Travessia,  

smsf.eremccoelho@educacao.pe.gov.br /  3866-6586 /3866-6590 

/38666587 Escola Antônio Cassimiro(Rua 05, s/n, Antônio Cassimiro) – 

Turma Travessia, Escolas com EJA Campo).escolacassimiro18@hotmail.com /  

3862-9026 / 3866-6659 / 3866-6660 

19h: “Ai se Sêsse”. Recital Poético. Maviael Melo convida Pok Ribeiro, 

João Sereno, Maurício Menezes, Cleninho e Rodrigo Sestrem.Na Escola 

Estadual Eduardo Coelho.(Rua: Profª. Zélia Mathias, 108, São 

José)escolaeduardo@bol.com.br / Fone:  3866-6318 / 6319 

Das 15 às 21h:  

Exposição e venda de arte indígena Fulni-o.  Coordenação Hugo Fulni-

o. 

Buffet de poesia (venda e impressão de “livro feito na hora”). 

Coordenação Carlos Barros. Na UPE (no Espaço Umbucafé).  

Tecidos entre livros e leituras: exposição e venda de produtos 

artesanais. Com Adriana Vilela. Ao lado do Auditório da UPE 

mailto:escola.aplicacao@yahoo.com.br
mailto:escolacampelo@yahoo.com.br
mailto:smsf.eremccoelho@educacao.pe.gov.br
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Exposição: Insurgências mexicanas: poéticas de vida em tempos de 

morte. Coordenação Luciana Accioly Lima  e Alejandro Reyes (México) 

Mãos periféricas enredando o Semiárido. Exposição e venda de 

produtos artesanais. Com Neura Santos e Raimundo Souza. 

Coordenação Márcia Alves. Ao lado do Auditório da UPE 

Feira de livros. Venda e exposição de livros de autores 

locais/nacionais/internacionais.  Espaço Umbucafé (UPE) 

18h30-Lançamento de livros. Espaço Umbucafé 

21h30: Música-Mundo. Com Oswaldo Ponce (Venezuela). Na Escola 

Municipal São Domingos Sávio. 

Espaço  Ciência  e Cultura (Praça da Palavra  e salas da UPE – 

Petrolina) 

Praça da Palavra 

15h15: Memória e fantasia: como distingui-las?. Com a escritora Maria 

Valéria Rezende (Prêmio Casa de las Américas e Prêmio Cidade de São Paulo. 

Escolas convidadas: 21 de Setembro (Municipal), Joaquim André(Av. Francisco 

Coelho de Amorim, s/n, José e Maria)e.joaquimandre@hotmail.com / Fone.3866-

6320  e AntonioPadilha(Av. Francisco Coelho de Amorim, s/n, José e Maria) 

(Estaduais). escola.a.padilha@bol.com.br / Fone: Sec.3866-6594Mediação Ma. 

Aparecida Brandão (UPE Petrolina). 

16h: O que falam essas mulheres da poesia? Com  a Drª Anélia Pietrani 

(UFRJ). Mediação prof. Dr. Simão Pedro (UPE Petrolina). 

16h40- Zita Alves, guerreira-escritora-mulher-esposa-mãe. A crítica 

literária Elisabet Moreira conversa com a escritora Zita Alves, homenageada do 

4º Clisertão.  

17h20: Comunicações Orais (salas de aula do Prédio de Educação) 

18h20 às 19h - Apresentação de Pôster (ao lado do Auditório) 

19h às 22h: Minicursos  

LISTA DE MINICURSOS/OFICINAS 

Salas de aula do Prédio de Educação 

mailto:e.joaquimandre@hotmail.com
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1-Vertentes do Imaginário e Interdisciplinaridades – Prof. Dr. Geam Karlo 

Gomes – UPE Petrolina 

2-Literatura e Linguística-prof. Dr. João Wanderley Geraldi (Unicamp) 

3-Uma homenagem póstuma aos poetas da geração de 45 de 

Pernambuco: uma discussão sobre seus autores, temas e traços 

estéticos- profªDrª Clarissa Loureiro (UPE Petrolina). 

4-Além do gênero: uma leitura poética de Gilka Machado-profª  Ma. Irene 

Lages 

5-As dobras da literatura entre o erudito e o popular- profª Ma. Aparecida 

Brandão (UPE Petrolina) 

6-Jogos de linguagem no ensino básico (oficina)-profªDrª Ângela Paiva 

Dionísio(UFPE) 

7- Guimarães Rosa e as margens das vanguardas modernas-prof. Dr. 

Arturo Gouveia (UFPB) 

8-A insurgência da palavra: mulheres semeando vida em tempos de 
morte-escritor Alejandro Reyes (México. Minicurso em português) 
9-Abordagem didática à margem:  elaborando materiais didáticos de 

língua espanhola–profªDrª Fátima Aparecida (USP) 

10-A produção textual como elemento da sequência didática-profª Ma. 

Maria Rivaldízia do Nascimento (GRE Petrolina) 

11- As dificuldades de uso dos pronomes complementos diretos e 

indiretos na Língua Espanhola-prof. Me. Francisco de Assis (UPE Petrolina) 

12-A construção do texto científico-profª  Me. Juliana Lucena (UPE Petrolina) 

13-Da literatura aos quadrinhos: as releituras intersemióticas do 

Sertão-prof. Dr. Peterson Martins (UPE Petrolina) 

14-Quem tem medo da Literatura Brasileira Contemporânea? prof. Me. 

Vlader Nobre (UPE Petrolina) 

15-O entrelaçamento da coesão e da coerência no texto: sentidos e 

contextos-profªDrª Cláudia Assad (UPE Petrolina). 

16-Literatura infantil e letramento-profª PhD Rossana Ramos (UPE Petrolina) 

17-O artesão e o artista: perspectivas de tradução de poesia-prof. Me 

Wellington de Melo (UFPE) 

18-Letramento Literário e Ensino de Literatura-profª Me. Manuela  

Travasso 
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19-Principais dificuldades no uso da variante culta escrita da língua 

portuguesa-profª Esp. Yolanda Almeida (UPE Petrolina e Plenus Colégio e Curso) 

20- Literatura, ecologia e gênero: uma introdução à ecocrítica 

feminista-professora e jornalista Me. Edilane Ferreira 

21- “Não vou baixar minha cabeça para aprender a ler” - Letramentos 

Sociais: Lei Dura X Leitura-profª Me. Rosângela Cunha (Coordenadora do 

Programa Universidade Aberta do Brasil - Polo UAB Juazeiro - BA) 

22-Leitura literária e sensibilidades- Me. Maximiano Meireles 

23-A oficina do cordel: a inspiração, o suor, o metatexto-prof. Dr. Simão 

Pedro(UPE Petrolina) 

24- Desafios do ensino de Língua inglesa na escola pública: perspectivas 
práticas-Prof. Marta Verônica Cavalcanti Pinto - Professora da Rede Estadual da 
Bahia e Coordenadora do NEL- Escola  Otacílio Nunes 

25-The American literacy canon: what is it and why does it matter?-
James Kale- English Teaching assistant (ETA) from  New York  and Julia López-
 English Teaching assistant (ETA) from California (Estados Unidos). 

26-Se a mulher pode ser autora, para que ser musa? Isso é coisa de 
museu. Profª Drª Anélia Pietrani(UFRJ). 

 

QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO 

Ecoleituras 

9h: Convidados visitam a Barragem de Sobradinho, um dos maiores lagos artificiais 

do mundo. 9h. Saída do Hotel do Grande Rio. Vagas: 40. Escola Estadual 

convidada: Antônio Cassimiro. ((Rua 05, s/n, Antônio 

Cassimiro)escolacassimiro18@hotmail.com /  3862-9026 / 3866-6659 / 3866-6660 

8h: visita ao Sítio Arqueológico Açude das Pedras (Distrito de Rajada). Escolas 

convidadas: Escola Dr. José Araújo de Souza- Rio Jardim (Municipal) e João 

Batista (Estadual) (Rua 26, s/n, São Gonçalo). Vagas: 

40escolajoao.batista@hotmail.com / Fone19/02/2018 3866-6287/ 6288 

Troca de Saberes 

8h30: Projeto Tomar:  doação monitorada  de livros. Na Escola Eduardo- 

Distrito de Uruás. Coordenação da profªDrª Clarissa Loureiro. 

9h: Ética na escola. Palestra com a profªDrª Cláudia Assad (UPE Petrolina). 

Na Escola Municipal  José Esmerindo. 

mailto:escolacassimiro18@hotmail.com
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9h: Massacre de Pau de Colher-Casa Nova-BA: uma tragédia sertaneja e 

último grande movimento messiânico do Brasil. Com o escritor e prof. 

Aroldo Leão (Univasf). No auditório da SEDU (Secretaria de Educação de 

Petrolina 

9h-Oficina de Criação Poético-musical-com Wagner Miranda (Matingueiros). 

Na Escola Estadual de Alternância.(Estrada das Pedrinhas, KM 20, Projeto 

Proteja)alternanciaescola@yahoo.com.br / Fone: (87) 98836- 0369 

10h15: Lavagem de São João Apocalipse. Ato de limpeza e pintura da 
escultura Apocalipse São João (entrada da UPE/Facape). Alunos da 
Escola de Aplicação. (BR 203, KM 2, Centro Universitário) Coordenação da 
profª Leni Lima. 
10h: Encontro com o autor. Conversa com o poeta e músico Aldy de 

Carvalho. Mediação prof. Me. Francisco de Assis (UPE Petrolina). Na 

Escola Municipal José Fernandes Coelho (Roçado) 

10h: Recital Poético e Teatro (peça Auto da Compadecida). 

Coordenação Vivian Leone Buarque. Na escola estadual Fernando 

Idalino Bezerra.(Av. Cardoso de Sá, s/n, 1º andar - Orla) 

9h: Ética na escola. Palestra com a profªDrª Cláudia Assad (UPE Petrolina). 

Na Escola Municipal José Esmerindo. 

9h:A magia das radionovelas da Emissora Rural 50 Anos: Exposição de 

fatos e fotos. Coordenação prof. Dr. Simão Pedro (UPE Petrolina).Na Escola 

Estadual Dr. Pacífico da Luz.(Rua Cabrobó s/n, Vila 

Eduardo)fernandoidalino@hotmail.com / Fone: 3866-6665 / 6666 Sec. 

9h-Reunião sobre o projeto de  Lei que implanta o PMLLLB – Plano 

Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Petrolina.Câmara 

de Vereadores de Petrolina. Coordenação Ma. Kátia Gomes (UPE Petrolina)  

10h: Roda de Conversa com a profª Drª Aparecida Teves (USP-
Universidade de São Paulo), organizadora do livro“HaciaelEspañol: Curso de 
Lengua y Cultura Hispanica – Avanzado”.  No NUMEL (Núcleo Municipal de 
Ensino de Línguas). Mediação Indira Alencar Araújo (Secretaria Municipal de 
Educação de Petrolina) 

14h - Outras Palavras: entrega de livros de escritores pernambucanos às Escolas 
de Referência de Petrolina. Participação de Ezter Liu, vencedora do Prêmio 
Pernambuco de Literatura 2017, e do Grupo Samba de Véio.  Coordenação: 
Antonieta Trindade (Vice-Presidente da Fundarpe). Na Escola  Estadual EREM 
Osa Santana.( R. Dezoito, 18 – Cohab VI)eremosasantana2016@hotmail.com / 
Fone: 3866-6327 

15h: Conversa na Escola: A BNCC e o ensino da Língua Inglesa -Prof. 
Josenilde Lima dos Santos - Chefe da Unidade de Acompanhamento do Ensino 
Fundamental e Médio da GRE Petrolina. Mediação Ma. Zaira Dantas de Miranda 

mailto:alternanciaescola@yahoo.com.br
mailto:fernandoidalino@hotmail.com
http://livraria.folha.com.br/livros/espanhol/hacia-el-espanol-curso-lengua-y-cultura-hispanica-avanzado-1024130.html
http://livraria.folha.com.br/livros/espanhol/hacia-el-espanol-curso-lengua-y-cultura-hispanica-avanzado-1024130.html
http://livraria.folha.com.br/livros/espanhol/hacia-el-espanol-curso-lengua-y-cultura-hispanica-avanzado-1024130.html
mailto:eremosasantana2016@hotmail.com
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Cavalcanti (UPE Petrolina). Na Escola Moisés Barbosa.(Av. São Francisco, s/n, 
Areia Branca) moyses.barbosa@yahoo.com.br / (87) 3866-6598 

19h: Música-Mundo. Com Oswaldo Ponce (Venezuela). Na Escola Estadual 
Pe. Luiz Cassiano (Av. Francisco Coelho de Amorim, s/n, José e 
Maria)eplc2006@yahoo.com.br / Fone: 3866-6322 / 6323 

15h- Encontro de Mestres da Cultura Popular. Escola Malaquias 

Mendes.( Av. Principal, s/n, Povoado de Atalho) Distrito de Rajada. 

Coordenação do prof. Alberto 

Amorim.escolamalaquiasmendessilva@gmail.com /  3862-3544 

(Contato Pedrina) 3865-2159 

Das 15h às 21h: 

Buffet de poesia (venda e impressão de livro instantâneo). 

Coordenação Carlos Barros. Na UPE (no Espaço Umbucafé).  

Exposição: Insurgências mexicanas: poéticas de vida em tempos de 

morte. Coordenação Luciana Accioly Lima  e Alejandro Reyes (México)  

Tecidos entre livros e leituras: exposição e venda de produtos 

artesanais. Com Adriana Vilela. Ao lado do Auditório da UPE. 

Mãos periféricas enredando o Semiárido. Exposição e venda de 

produtos artesanais. Com Neura Santos e Raimundo Souza. 

Coordenação Márcia Alves. Ao lado do Auditório da UPE 

Feira de livros. Venda e exposição de livros de autores 

locais/nacionais/internacionais.  Espaço Umbucafé (UPE). 

Calçadas,  Janelas do Mundo. Exposição Fotográfica. Coordenação 

Brenda Mércia Lima, Fernanda Oliveira, Mychelle Santos e Karyne 

Lane (UFCA).  No Umbucafé.  

ESPAÇO  CIÊNCIA  E CULTURA (PRAÇA DA PALAVRA  E SALAS DA 

UPE – PETROLINA) 

 

15h15-Literatura e Psicanálise. Mesa. Com a  profªDrª Edianne Nobre (UPE) 

e o prof. Dr Mario Ribeiro (UPE Petrolina). Mediação Ma Juliana Lucena (UPE 

Petrolina). Na sala 8 de Pedagogia. 

Praça da Palavra 

15h15- O autor e a luta interna e externa com as palavras. Com o escritor 

Políbio Alves (PB). Mediação prof. Dr. Peterson Martins (UPE Petrolina) 

mailto:eplc2006@yahoo.com.br
mailto:escolamalaquiasmendessilva@gmail.com
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16h-Literatura e Poder Jovem. Mesa. Com o prof. Dr. Cosme Batista 

(Uneb),o prof Dr. Josemar dos Santos (Uneb) e o escritor João Gilberto.  

16h40- A estrutura do cânone brasileiro e a abordagem comparatista. 

Com o crítico literário e pesquisador prof. Dr. Flavio Kothe (UnB). Mediação prof. 

Dr. Peterson Martins (UPE Petrolina). 

17h20-Cinema indígena para defesa da identidade cultural. Roda de 

Conversa com  os cineastas Graciela Guarani, Alexandre Pankararu  e Hugo 

Fulni-ô (coletivo fulni-ô ). Mediação da  profªDrªPaula Santana (UFRPE). 

Escola convidada: EMAAF (Estadual)(Rua. José Carlos Braga, 155,Jardim 

Maravilha)emaaf@yahoo.com.br /  Fone: 3866-6667 / 6668 Sec. 

18h- “Zuada”. ComVlader Nobre. Espaço Umbucafé(UPE). 

18h30-Lançamento de livros. Espaço Umbucafé. “Negro  Sofá”, de Diego 

Rumboqui; “Mimi, o gatinho sabido”, de Terezinha Abel. 

Praça da Palavra 

19h-A Literatura como forma de existência. Com o prof. Dr. Arthuro 

Gouveia (UFPB). Mediação prof. Me.Vlader Nobre (UPE Petrolina) 

19h40-En el Azul de la palabra poética. Com o escritor ElikuraChihuailaf 

(Chile). Mediação Ma. Isolda Beserra (UPE Petrolina) 

20h20-Defensa de latradiciónliteraria y su ruptura. Com o escritor Pablo 

Montoya (Colômbia). Mediação Me. Kleber Costa (UPE Petrolina) 

21h-O agir do profissional de Letras no Cinema. Com a  

profªAngelaDionisio (UFPE). Mediação profªDrª Cláudia Assad (UPE Petrolina). 

 

SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO 

Ecoleitura 

9h: convidados visitam  a vinícola Rio Sol. Saída em frente ao Hotel do 

Grande Rio. Vagas: 15. Escola convidada: Pe. Luiz Cassiano.(Rua 26, s/n, 

Loteamento Recife)eplc2006@yahoo.com.br / Fone: 3866-6322 / 6323 

Troca de Saberes 

10h: Roda de conversa com o escritor Políbio Alves. Mediação do prof. 

Dr. Peterson Martins (UPE Petrolina). Na Escola Estadual Raulino 

mailto:emaaf@yahoo.com.br
mailto:eplc2006@yahoo.com.br
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Sampaio(Av. 17, s/n, Vale do Grande Rio)poetaraulino@yahoo.com.br / Fone 

Sec.3866-6515 / 6516 

10h: Távola  Aberta. Com o Me. Vinicius Pascoal (Prolinfo) e 

Wellington Moreira (UPE Petrolina). Em frente à Biblioteca da UPE. 15 

vagas. Somente para convidados. 

10h30 e 15h30:Do conto ao cordel. Na Escola Municipal Governador 

Miguel Arraes de Alencar. Mediação: Adelaide Araújo, Danyeli Rodrigues, 

Patrícia Ferreira,  Isabel Saboia, Glêça Maria Cavalcante, Sirlene 

Barboza,AbdreiaNilma, Loorival Gomes, Eliete Joaquina, Carlos Odair, Luciana 

Cruz, Marli Rodrigues, Kátia Regina, Luciene Cristine, Katiane Socorro, 

RosalyFeitoza, Christian Kesllen, Maria Helena Lima, Tania Maria de Barros e 

Rosymarilethe Ribeiro. 

9h–Tropeiros- Encontr[A]rte: Encontro com a Literatura. A 

representação do Sertão na literatura e música brasileira. Com os 

escritores Matheus José e Emanoel Andrade e a cantora Andrezza 

Santos. Na Escola Estadual EREM Dom Malan.(Av. Cardoso de Sá, s/n, 

centro)escoladommalan@outlook.com / Fone: 3866-6595 /3866-6596  Escola 

convidada: Fernando Idalino(Av. Cardoso de Sá, s/n, 1º andar) 

10h- Reflexiones sobre paz y literatura. Roda de conversa com o escritor 

Pablo Montoya (Colômbia).  Mediação Ma. Isolda Beserra e Kleber 

Costa. Na Escola Estadual Joaquim André.(Av. Francisco Coelho de Amorim, 

s/n, José e Maria)e.joaquimandre@hotmail.com / Fone.3866-6320 

Espaço  Ciência  e Cultura (UPE  Petrolina) 15h às 21h: Feira de Livros. 

Venda e exposição de livros de autores locais/nacionais/internacionais. Por diversos  

Sebos da região. No Espaço Umbucafé. 

Das 15h às 21h:  

Tecidos entre livros e leituras: exposição e venda de produtos 

artesanais. Com Adriana Vilela. Ao lado do Auditório da UPE 

Exposição: Insurgências mexicanas: poéticas de vida em tempos de 

morte. Coordenação Luciana Accioly Lima  e Alejandro Reyes (México)  

Mãos periféricas enredando o Semiárido. Exposição e venda de 

produtos artesanais. Com Neura Santos e Raimundo Souza. 

Coordenação Márcia Alves. Ao lado do Auditório da UPE 

Feira de livros. Venda e exposição de livros de autores 

locais/nacionais/internacionais.  Espaço Umbucafé (UPE) 

mailto:poetaraulino@yahoo.com.br
mailto:escoladommalan@outlook.com
mailto:e.joaquimandre@hotmail.com
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Praça da Palavra 

15h15-Literatura, Margens, Ideologia Zapatista e Liberdade. Com o 

escritor Alejandro Reyes  (México). Mediação Ma.  Isolda Beserra (UPE 

Petrolina). 

16h-Estraneidade. Mesa. Com Abdulbaset Jarour (Síria) e Keto Kabongo 

(República do Congo). Mediação  Me.Ivanildo Almeida (UPE  Petrolina) 

16h40-Relações ignoradas entre as literaturas de cordel de Portugal e do 

Brasil-com o  prof. Dr. Arnaldo Saraiva (Universidade do Porto-Portugal). 

17h20- A Literatura local na berlinda-Com o escritor Bruno Liberal e a 

escritora Cátia Cardoso. Mediação prof. Dr. Simão Pedro (UPE 

Petrolina). 

18h- “Zuada”. Com Vlader Nobre. Espaço Umbucafé(UPE). 

Praça da Palavra 

19h-Identidade  cultural/regional e jornalismo.  Conversa com o jornalista 

Francisco José (Rede Globo).Mediação profª Drª Andréa  Santos(Uneb). 

19h40: Da rivalidade à integração: História comparada das literaturas 

argentina e brasileira. Com a profª Drª Marcela Croce (Argentina).  

20h30-Por que estudar uma gramática brasileira? Conferência de 

Encerramento e sessão de autógrafos.  Com o escritor, linguista, tradutor e prof. Dr. 

Marcos Bagno (Universidade de Brasília). Mediação Me. Antonise Coelho (IF 

PE).
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PROGRAMAÇÃO – VI EPEEL 2018 – PETROLINA 

Dia 07/05 – Segunda-feira 

8:30 às 12:00 – Credenciamento 

15:30 – Abertura do EPEEL em conjunto com a abertura do IV Clisertão. 

22:00 – Cultural: Recital e Noite do Tranxtorno (LGBTQI+) (DJ João (UPE 

Mata Norte) e a Drag Saphira Hills) 

Dia 08/05 – Terça-feira 

9:00 às 10:30 – Mesa Redonda: ―A construção do Gênero e de suas identidades 

na Literatura‖. (Clarissa Loureiro (UPE Campus Petrolina), Kleyton Pereira 

(UFRPE-UAST) e Gisele Pereira (UPE Campus Mata Norte)) 

10:30 às 12:00 – Mesa Redonda: BNCC em foco: o que é esse documento e quais 

seus impactos no ensino das línguas estrangeiras? (Odair Carvalho (UPE 

Campus Petrolina), CONVIDADOS GRE) 

22:00 – Cultural  

Dia 09/05 – Quarta-feira 

8:30 às 10:00 – ―Um panorama do Ensino de Gramática.‖ (Cláudia Assad (UPE 

Petrolina) e Anahy Zamblano (UPE Mata Norte))  

10:30 às 12:00 – Oficinas  

22:00 – Cultural (DJ Rômulo André – FUNK e POP) 

Dia 10/05 – Quinta-feira 

9:00 às 10:30 – ―O Empoderamento de Minorias nas Literaturas Infantis e a 
homossexualidade na adolescência‖. (Rossana Henz (UPE Mata Norte) e 
Juliana Lucena (UPE Campus Petrolina)) 

10:30 às 12:00 - A Literatura Infantil nas bordas: um estudo de obras de Mato 
Grosso do Sul. (Eliane Maria de Oliveira (UEMS)) 

22:00 –  Roda de conversas sobre luta, resistência e direitos e DJ João (Nazaré 
da Mata) 

 Dia 11/05 – Sexta-feira 

8:30 às 10:00 – ―As cidades imaginárias de Manoel Bandeira e Manoel Camilo 
dos Santos: Pasárgada e São Saruê – Onde morar?‖ Professor Simão Pedro 
(UPE Campus Petrolina) 

10:00 às 12:00 – Plenária 

21:30 – Encerramento Oficial do IV Clisertão e do VI EPEEL. 

22:00 – Cultural 
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ENSAIOS 
 

LA LITERATURA PERIFÉRICA/MARGINAL 

UNA ALTERNATIVA PARA NUESTROS TIEMPOS? 

Alejandro Reyes (México) 

 
Unos días antes de embarcar rumbo a Brasil para participar en el Clisertão, 

estuve presente en un encuentro de pensamiento crítico en las montañas del 
sureste mexicano, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN)2, que reunió pensadores, artistas, científicos y activistas de muchas 
partes del mundo. En la carta invitación que todas y todos recibieron, 
curiosamente, la primera pregunta que el EZLN pedía que respondieran era: 
―¿Cómo está tu corazón?‖ Es así como los pueblos mayas de Chiapas preguntan 
cómo estás: k'usi av'o'onton. Para ellos, todo entendimiento del mundo pasa por 

el corazón; el pensamiento y el sentimiento no son independientes: 
sentipensamos. Por lo tanto, me gustaría comenzar hoy tratando de responder 
esa pregunta. 

Mi corazón está feliz por estar aquí, por la oportunidad de escuchar palabras 
tan potentes, por el cariño recibido y la profundidad del sentipensar que he 

percibido en este espacio. Y feliz también porque está aquí mi compañera 
Luciana, curadora de la exposición que montamos en el pasillo: ―Insurgencias 
mexicanas: Poéticas de vida en tiempos de muerte‖3. Pero mi corazón también 
está triste, indignado y con mucha rabia, porque, como demuestran las obras de 
la exposición, nuestro mundo está profundamente enfermo, porque si abrimos 

bien los ojos percibimos que estamos en una espiral de violencia y 
deshumanización asustadora y cada vez más destructiva. Aquí, en México y en 
cualquier parte del mundo. Señales de una crisis civilizatoria que todo indica 
que sólo empeorará en los próximos tiempos.  

Todo eso viene al caso por dos razones. Primero, porque siempre es bueno 

saber cómo está el corazón ajeno. Y segundo, porque el tema de mi plática hoy 
es la literatura marginal o periférica actual –o sea, no la literatura marginal de la 
década de 1970, de la cual habló el poeta Chacal, sino la literatura que se está 
produciendo hoy en favelas, periferias, prisiones y otros espacios marginales y 
marginalizados de la sociedad–. Y esa literatura surge de una urgencia de 
hablar, de visibilizar una realidad invisibilizada de muchas formas; una realidad 

en la que esa violencia de la que hablo no es una excepción, no es la irrupción de 
casos aislados, aunque frecuentes, de brutalidad extrema, sino el pan nuestro de 
cada día. Una realidad tan dura que a veces la palabra se queda corta, como 
muestra Paulo Lins (2009[1997]) en Ciudad de Dios: 

                                                           
2
 Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?” 

(https://radiozapatista.org/?page_id=26389), del 15 al 25 de abril de 2018, Universidad de la Tierra, San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
3
 Ver https://urucum-artes.org/pt/atividades/insurgencias-mexicanas/ 

https://radiozapatista.org/?page_id=26389
https://urucum-artes.org/pt/atividades/insurgencias-mexicanas/
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Poesia, minha tia, ilumine as certezas dos homens e os tons de 
minhas palavras. É que arrisco a prosa mesmo com balas 
atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o 
seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia 
baleado. Dito por bocas sem dentes nos conchavos de becos, nas 
decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A 
ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido-morango 
do sorvete mela as mãos. A palavra nasce no pensamento, 
desprende-se dos lábios adquirindo alma nos ouvidos, e às 
vezes essa magia sonora não salta à boca porque é engolida a 
seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão a quase-
palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala. Fala a bala. 
(p. 21) 

Pero esa literatura surge también de una urgencia de expresar la poética de 

una convivialidad que no está enjaulada por la lógica del consumo y del capital, 
de una colectividad permanentemente amenazada y permanentemente recreada 
en condiciones en extremo difíciles, como vemos en este trecho de Allan da Rosa 
en Morada, espléndido pequeño libro sobre la vivienda en las periferias, con 
fotografías de Guma y texto de Allan: 

O quarto pra criança que nasce e enche a morada de esperança e 
graça, bamboleando o calendário. Dá um oco, dá um cheio, no 
peito dos avôs. É fascínio, dádiva, doçura e responsa 
açucarando labirintos paternos. Casa onde no cordel se 
penduram roupas que a vida lê (cordel: tradicional lábia de lava 
e de sereno), a cor no varal, as sombras feito gravuras na página 
da parede, fora do claustro de gavetas naftalinas, feridas em 
Poesia exposta. Casa onde se lida a vida, onde a máquina de 
costura adentra as madrugadas no fura-dedos, na engenharia da 
tecelagem, na teia das linhas que germinam vestes. Tua casa: 
onde se lê pelo vão por debaixo da porta quem tá chegando, 
onde de longe se traduz a sombra dos passos, onde se chega 
zombeta e jururu e se alembra que tá sem a chave, mas sabe o 
macete pra abrir a porta, que é o marco do início da intimidade 
e do respeito. Do que se cuida para dentro, do que se louva nos 
beirais e nas cumeeiras. Onde se sabe cadê as xicrinhas pra 
chamar uma parcerage e tomar um café.(Guma, 2001, p. 27-29) 

Y, de la misma manera, la indignación ante la brutalidad del Estado: 
Pra despejar, coturnos não vacilam. Chutam barrigas de sete 
meses, descem o reio na pivetada, dão rasteira em muletas. 
Demolir com gente dentro ou com parcos badulaques de estima, 
pra quem os guarda com cheiro e recordação, não transtorna a 
cachola que veste o quepe? O peito que se agasalha no colete à 
prova de balas? […] Às vezes um mandado lambuzado de uísque 
e chocolate, assinado no tribunal, vem junto com o cassetete e 
as bombas de efeito imoral. Ou se entrosa com o requinte dos 
grileiros, que encharcam um gato com querosene, usam o 
isqueiro e soltam o bichano pelas telhas e barracos de pau e de 
lona. Incendiário felino visitando vinte trinta barracos antes de 
se finar torrado, espalhadas as chamas na juntação de 
madeirite. (Ibid., p. 22-24) 

Es interesante notar, al hablar de la vivienda, lo que el lenguaje tiene 

también de violento. Maloqueiro en el imaginario popular significa bandido, 
criminal, marginal. Incluso ha entrado al diccionario con ese significado. Según 
el diccionario Priberam, maloqueiro significa niño que roba o trabaja para 
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ladrones, persona andrajosa, persona grosera o mal educada. Pero la palabra 

viene de maloca: la casa comunal de los pueblos originarios de la Amazonia, un 
espacio sagrado relacionado con el vientre materno, donde se comparten mitos 
e historias que sustentan el sentido de ser de los pueblos. Así, al asociar la 
criminalidad a la palabra maloqueiro, se criminaliza también la colectividad, las 
formas otras de relacionarse en sociedad y con el entorno. En contraposición, 

algunos miembros del movimiento de literatura periférica/marginal se apropian 
del término y lo resignifican, proponiendo una ―poesía maloqueirista‖ e incluso 
lanzando una iniciativa editorial llamada Edições Maloqueiristas. 

Entonces, la pregunta: ¿La literatura periférica/marginal puede ser una 
alternativa para nuestro mundo? 

Este miércoles pasado, en el minicurso que ministré aquí en el Clisertão, 
hablamos sobre mi visión del estado de nuestro mundo, inspirada por las 
reflexiones zapatistas y las de muchos otros colectivos, organizaciones y 
pensadores de México y del mundo. En la ocasión, como algunas asistentes 
expresaron, se sintió en el salón una sofocante falta de aire… sensación que no 

es mi intención reproducir aquí. Pero sí me gustaría destacar algunos aspectos. 
Todos estamos presenciando un aumento de la violencia en todos los espacios. Y 
no hablo sólo de la violencia física evidente (balaceras, masacres, secuestros, 
asesinatos, desapariciones forzadas, balas perdidas). Que existe, y mucho, pero 
la violencia no es sólo eso. Violencia es despertarse antes de la alborada, tomar 

café aguado, subir al transporte público atiborrado, trabajar todo el día sin 
contrato, con salario de miseria y tratos humillantes, pasar otras dos o tres 
horas en el tráfico de regreso a casa, caerse de cansancio para empezar todo de 
nuevo al día siguiente después de pocas horas de sueño. Violencia es vivir en 
una chabola minúscula, limpiar departamento de lujo y tener que entrar por la 

cochera y subir por el elevador reservado al servicio y a la basura. Violencia es 
ser detenido por la policía, ser humillado, ser bofeteado, en el mejor de los 
casos, sólo por ser negro y pobre. Violencia es no tener empleo ni posibilidad de 
obtenerlo y ser despreciado por vago y perezoso. Violencia es conseguir un 
empleo después de mucho batallar y ser despedida por no querer chupar al 

patrón. Violencia es no tener derecho a una educación decente y ser despreciada 
por ignorante. Violencia es ver todos los días en la tele las imágenes de un 
mundo de consumo en el que ser es lo mismo que tener, y no tener el derecho ni 
de poner un alimento decente en la mesa. 

Al parecer, tanto la violencia física visible como las muchas formas de 

violencia simbólica y sistémica han aumentado dramáticamente en las últimas 
décadas. Eso es queda claro, por ejemplo, si comparamos el cortometraje 
―Couro de gato‖ (―Cuero de gato‖), de Joaquim Pedro de Andrade, uno de los 
cinco cortos del film Cinco vezes favela (1962), referencia del Cinema Novo, y 
una escena similar en la novela Ciudad de Dios (1997) de Paulo Lins. En ―Couro 

de gato‖ varios niños bajan de la favela en busca de gatos para venderlos a un 
fabricante de tamborines. Uno de ellos logra robarse uno de un barrio de clase 
media. Antes de entregarlo, se sienta en lo alto de la favela, con vista a la Bahía 
de Guanabara, para comer lo que parece ser un pedazo de pan. Acaricia el gato, 
éste maúlla con hambre, y el niño le da un pedacito, que el gato come de su 

mano. Pero, cuando está a punto de terminar el almuerzo, el gato maúlla de 
nuevo. El niño lo mira pensativo, y su expresión cambia de repente. Su rostro 
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demuestra rabia, y con rabia se come el último pedazo, ignorando el pedido del 

gato. Después lo lleva a su verdugo. En la última escena, el niño baja las 
escaleras del cerro, de espaldas a la cámara, y vemos el movimiento de su brazo 
a la altura del rostro, presumiblemente limpiándose las lágrimas.  

Tres décadas y media después, leemos este trecho en Ciudad de Dios: 
Deram a primeira paulada na orelha esquerda, depois baixaram 
a lenha pelo corpo todo. A cabeça ficou perfurada pelos golpes 
de um pedaço de pau com um prego na ponta. O olho esquerdo 
saltou. Os quatro membros foram quebrados em diversos 
lugares. Não pararam enquanto não entenderam como 
inapelável a morte daquele fugitivo arisco. (Lins, 2009, p. 104-
105) 

Al leer el trecho imaginamos que se trata de un asesinato como los muchos 

que se repiten a lo largo de la novela. Pero no. Se trata de Busca-Pé –o sea, el 
héroe de la novela, el niño que no participa en el crimen y que no adhiere a sus 
principios– y sus amigos matando un gato. Busca-Pé entrega el gato muerto a 
―Zé Miau‖, un hombre que vende carne asada de gato en la zona de la 
prostitución, y después de recibir el dinero se van a jugar alegremente a un 

parque de diversiones. 
Es evidente que algo sucedió entre una obra y otra. Ese aumento de la 

violencia, tan naturalizado, como vemos en Ciudad de Dios, es resultado en 
parte de una polarización de la sociedad sin precedentes, no sólo en Brasil, sino 
a nivel mundial. Hoy los tres hombres más ricos del mundo tienen más riqueza 

que el PIB total de los 48 países más pobres4. Al mismo tiempo, una 
característica de la fase actual del capitalismo es que está produciendo un 
excedente humano que ya no cabe en el sistema, ni siquiera como mano de obra 
de reserva, debido a la automatización, por un lado, y al despojo de tierras y el 
desplazamiento de las poblaciones rurales, por el otro. Se trata de personas que, 

en la lógica del capitalismo neoliberal, extractivista y neoextractivista, habría 
que eliminar porque simplemente no tienen lugar: gente ―desechable‖. Este 
hecho se refleja en la literatura, por ejemplo, si comparamos las novelas de 
Jorge Amado en la primera mitad del siglo XX y las de Ferréz en la primera 
década del siglo XXI.  

En Jubiabá (1935), como en otras novelas de Jorge Amado, el trabajador 
explotado se redime a través de la organización y la lucha contra dicha 
explotación. En Capão Pecado (2000) o Manual práctico del odio (2003), en 
cambio, la condición de trabajador explotado es un privilegio y una aspiración 
casi inalcanzable, y el recuerdo de haber tenido en algún momento de la vida un 

empleo estable, por mínimo que fuera el salario y por peores que fueran las 
condiciones laborales, dilacera a los personajes con la nostalgia de una dignidad 
a todas vistas irrecuperable.  

Al mismo tiempo, prácticamente todo el crecimiento demográfico en el 
mundo sucede ahora en las grandes ciudades. Y noventa y cinco por ciento de 

dicho crecimiento sucede en las ciudades del mal llamado Tercer Mundo, la 
gran mayoría en las periferias (Davis, 2007, p. 1-2). Así, lo que tenemos es un 
crecimiento desenfrenado de una población ―descartable‖ que no tiene lugar en 
el sistema, hacinada en espacios donde la presencia del Estado existe casi 
siempre en la forma exclusiva de la represión. ¿Hacia dónde va esto? 

                                                           
4
 Ver, por ejemplo, http://www.worldcentric.org/conscious-living/social-and-economic-injustice 
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La literatura periférica/marginal surge justamente en el momento en que 

ese proceso está en su auge, o sea, al final de la década de 1990. A nivel 
nacional, no hay que olvidar que la ―democratización‖ posdictadura en Brasil 
vino de la mano de políticas económicas neoliberales que polarizaron a la 
sociedad y de una democratización simultánea del acceso a las drogas y la 
proliferación de mafias narcotraficantes. El miedo de las clases privilegiadas 

marcó ese periodo con la construcción de muros físicos y simbólicos, que Teresa 
Caldeira (2000) describió de forma muy contundente en Ciudad de muros. 
Fueron años dominados por lo que Gilberto Dimenstein, que en 1990 publicó A 
guerra dos meninos: Assasinatos de menores no Brasil, caracterizó como una 
cultura del exterminio. Imposible olvidar la masacre de Candelaria en Río de 

Janeiro en 1993, que indignó al mundo pero que casi 20% de la población 
brasileña aplaudió (Scheper-Hughes, 1998, p. 352). O la masacre de Vigário 
Geral unos meses después. O la masacre de Carandiru, en São Paulo, en la que, 
según cifras oficiales, 111 presos murieron a manos de la policía militar.  

Este creciente abismo social parece venir de la mano de lo que algunos 

pensadores, como João Castro de César Rocha (2006), entienden como una 
crisis de la capacidad mediadora de una clase media ilustrada que, desde 
principios del siglo XX y durante todo el proceso de constitución de la identidad 
nacional, había –de forma sin duda mucho menos armoniosa de lo que los 
discursos sobre la brasilidad proponen– sintetizado las expresiones culturales 

de las élites y del pueblo, del ―cerro‖ y del ―asfalto‖. Así, el discurso sobre el 
carácter ambiguo, negociador y no confrontador, jovial, carnavalesco y a fin de 
cuentas cordial del pueblo brasileño –encarnado en la literatura y en el cine en 
la figura del malandro– parece haberse fracturado. Nada más claro como 
síntoma de esta fractura que las expresiones espantosamente violentas de 

racismo y odio de clase que proliferan en las redes sociales a partir del ―golpe‖ 
de la derecha que instauró a Temer en el poder en 2016.  

Para Rocha (2006), estos cambios nos obligan a buscar un nuevo paradigma 
para entender las dinámicas sociales en Brasil en este siglo XXI. Tomando como 
punto de partida la ―dialéctica del malandraje‖ introducida por Antonio Candido 

en su ensayo sobre la novela Memorias de un sargento de milicias de Manuel 
Antônio de Almeida, Rocha propone la superación parcial de dicho modelo y su 
substitución por lo que él llama la ―dialéctica de la marginalidad‖, ―a qual está 
principalmente fundada no princípio da superação das desigualdades sociais 
através do confronto direto em vez da conciliação, através da exposição da 

violência em vez de sua ocultação‖ (p. 36).  
Es éste el contexto en el que surge la literatura periférica o marginal en la 

segunda mitad de la década de 1990s, contexto fundamental para entender el 
sentido más profundo de este fenómeno que yo me atrevería a llamar 
movimiento literario y social.  

Aunque Paulo Lins no concuerda con el término ―literatura marginal‖ y se 
rehúsa a encuadrarse en dicho fenómeno (Peçanha, 2009, p. 58-59), podemos 
decir que su novela Ciudad de Dios (1997) fue pionera y preparó el camino para 
el interés mediático, editorial y académico por esa producción literaria. Paulo 
Lins, originario de Cidade de Deus, periferia de Río de Janeiro, participó como 

asistente de investigación de la antropóloga Alba Zaluar en un proyecto de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro sobre el crimen en las clases populares. 
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De esa investigación nació la novela Ciudad de Dios, que en 2002 fue llevado al 

cine por Fernando Meirelles e Kátia Lund, con guion de Bráulio Mantovani, 
convirtiéndose en uno de los mayores éxitos cinematográficos del país. El éxito 
internacional tanto del filme como de la novela catapultó a Paulo Lins, 
despertando el interés por una producción literaria hasta entonces muy poco 
conocida y respondiendo la famosa pregunta de Gayatri Spivak (¿puede el 

subalterno hablar?) con un rotundo ―Sí, los favelados escriben‖. 
En la misma época surgen dos acontecimientos en la periferia sur de São 

Paulo que transformarían esta producción literaria, de acontecimientos 
puntuales a verdadero movimiento literario. Uno de ellos fue el surgimiento de 
los ―saraos‖: espacios, generalmente bares, donde poetas y escritores de las 

periferias comparten sus creaciones ante un público ávido y combativo, también 
periférico. En 2001 el poeta Sérgio Vaz crea la Cooperifa (Cooperativa de Poetas 
de la Periferia), que se mantiene activo hasta hoy todos los miércoles, con un 
público que llega a veces a las 300 personas, en el bar de Zé Batidão. En muy 
poco tiempo, espacios similares comenzaron a surgir en otras periferias de São 

Paulo y, a partir de la segunda mitad de esa década, el fenómeno se extendió a la 
mayoría de las ciudades del país. Son espacios donde no sólo se comparte la 
palabra poética y literaria; se presentan libros, se organizan debates, se 
organizan acciones políticas paraliterarias o extraliterarias. Pero sobre todo son 
espacios de dignificación, politización, creación y fortalecimiento de una 

colectividad consciente y activa. De esa politización y sentido de la colectividad 
surgen entonces incontables iniciativas editoriales, educativas, de 
autosustentabilidad, economía solidaria y mucho más, con un eje en diferentes 
niveles autonomista. Un gran número de antologías y libros de autor se han 
publicado a partir de los saraos en todo el país. 

El otro gran impulsor de esta producción literaria en la década de 2000 fue 
Ferréz (Reginaldo Ferreira da Silva), originario de Capão Redondo, zona sur de 
São Paulo. En 2000 Ferréz publica su primera novela, Capão Pecado, y en 2003 
publica Manual práctico del odio. Ambas novelas, sobre todo la segunda, 
adquieren gran notoriedad y han sido traducidas a varios idiomas y publicadas 

en varios países. En 2001 Ferréz edita el primero de tres números especiales de 
la revista Caros Amigos intitulados ―Literatura marginal: A cultura da 
periferia‖, y en 2002 y 2004 edita el segundo y el tercero. Esa publicación le dio 
visibilidad nacional al naciente fenómeno, al vehicularse en una revista de 
izquierda de clase media de gran alcance, pero también despertó el 

reconocimiento por parte de la población periférica, al mirarse en el espejo de la 
mirada de esa clase social y reconocer allí la potencia de su propia creatividad. 
De estas dos iniciativas surgieron los dos principales nombres por los que se 
conoce esta producción literaria: ―literatura periférica‖, asociado al movimiento 
de los saraos, y ―literatura marginal‖, asociado a las iniciativas de Ferréz.  

Sería imposible enumerar aquí a todos y todas las escritoras que forman 
parte del movimiento, o siquiera los de mayor proyección, ni los libros que han 
sido publicados y mucho menos todos los saraos que han proliferado en el país y 
las iniciativas editoriales y otras vinculadas al movimiento. Lo que me parece 
importante resaltar es la inmensa diversidad de esa producción, en términos 

estéticos, temáticos, de mecanismos de publicación e incluso políticos. Sin 
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embargo, a pesar de esa diversidad, hay algunas características generales que 

podemos apuntar.  
Para empezar, se trata, como hemos visto, de una literatura escrita por 

autores originarios de espacios urbanos marginales o marginalizados, en 
particular de favelas, periferias y prisiones (hasta ahora no ha sido incluida en 
esta producción la literatura rural, indígena o campesina). Al mismo tiempo, se 

trata de una literatura con un fuerte vínculo a un proyecto político que va más 
allá de la propia literatura, o por lo menos con un compromiso con las 
condiciones sociales de marginalización y opresión de las propias poblaciones 
que la producen. Además, la mayoría de las obras trata de temáticas que 
generalmente –aunque no siempre– abordan la realidad de dichos espacios 

subalternos. Una literatura tendiente al realismo, raras veces introspectiva, con 
un uso del lenguaje que juega entre la oralidad, la poética –y con frecuencia la 
dureza– del vernáculo popular y los registros de voces más ―eruditas‖. Una 
literatura que, como propone Rocha, intenta visibilizar la violencia tanto física 
como simbólica y estructural por medio de la confrontación y no de la 

negociación y ocultación. Una literatura que, al mismo tiempo en que hace 
explícito el abismo que divide las clases sociales en Brasil, intenta tender un 
puente entre ellas, asumiendo un papel de mediación cultural y social. Y una 
literatura que desafía las fronteras tradicionales entre los géneros literarios, 
donde novela, cuento, memoria, autobiografía, crónica, reportaje, testimonio y 

etnografía se confunden.  
Un número de manifiestos ha sido producido por diversos miembros del 

movimiento; posturas que difieren tanto en su propuesta estética como política. 
Esta divergencia no es problemática o contradictoria, sino que refleja la gran 
variedad de visiones y propuestas al interior de un fenómeno que no es cerrado 

ni tiene un programa específico al cual todos sus participantes se adhieren. Los 
de mayor impacto son el ―Manifiesto de la Literatura Marginal‖ o ―Terrorismo 
literario‖ de Ferréz (2005), que abre la antología Literatura marginal: Talentos 
da escrita periférica, y el ―Manifiesto de la Antropofagia Periférica‖ de Sérgio 
Vaz (2010) (en alusión al ―Manifiesto Antropofágico‖ de Oswald de Andrade), 

divulgado en la Semana de Arte Moderna de la Periferia, organizada por el poeta 
en 2007 (también en alusión a la Semana de Arte Moderna de 1922).  

Pero me gustaría detenerme aquí brevemente en otro texto que me parece 
que contribuye con una visión de gran relevancia: ―Manifestação da Literatura 
Divergente‖ o ―Manifesto Encruzilhador de Caminhos‖, del poeta Nelson Maca 

(2012) de Salvador, Bahía.  
 Me parece que la propuesta de lo que Maca llama la literatura divergente es 

inconscientemente zapatista, al enfatizar la politización de la diferencia. Como 
dirían los zapatistas: Crear un mundo donde quepan muchos mundos. Se trata 
de una propuesta para nada similar a la tolerancia de la diferencia del 

pensamiento progresista. Aquí de lo que se trata no es de tolerar, sino de 
enfatizar la divergencia en varios sentidos. Primero, la divergencia de lo 
canónico y lo hegemónico. Para Maca, la verdadera potencia transformadora se 
encuentra fuera del centro: abajo, en los márgenes, afuera (―del lado del 
corazón‖, dirían los zapatistas: abajo y a la izquierda). La literatura divergente 

se plantea, así, en primer lugar, como divergente de –y en oposición a– lo 
hegemónico. Pero también divergente entre sí, pues reconoce que existen 
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muchas formas de divergir. Por lo tanto, la literatura negra, la carcelaria, la 

LGBT, la periférica, la indígena, etc., son todas formas de divergencia de lo 
canónico que a su vez difieren unas de las otras, pero que se encuentran 
justamente por su carácter divergente. Al mismo tiempo, no por ser negra, 
carcelaria, indígena, etc., la literatura es necesariamente divergente; lo que 
caracteriza la literatura divergente es su carácter contestatario: de las normas 

canónicas, de las estructuras de poder implícitas en el campo literario 
(Bourdieu, 1989), de las representaciones a partir de miradas hegemónicas. Así, 
la propuesta de Maca englobaría a la literatura periférica (que apunta 
específicamente a la literatura producida por miembros de las periferias) y la 
literatura marginal (que abarcaría también la literatura carcelaria y de otros 

espacios marginales), pero también otras literaturas no canónicas. En este 
sentido, la propuesta de la literatura divergente tiene más resonancia, por 
ejemplo, entre los escritores del ―barrio bravo‖ de Tepito, en la Ciudad de 
México, que producen una literatura muy semejante a la que hemos estado 
comentando aquí, pero que no se consideran marginales ni periféricos (Tepito 

se encuentra en el centro geográfico pero también cultural de la ―ciudad 
monstruo‖).  

Pero regresando nuevamente a la pregunta: ¿La literatura periférica, 
marginal o divergente es una alternativa para nuestro mundo? 

Algunos elementos nos llevarían a responder afirmativamente. Por un lado, 

las transformaciones necesarias sólo pueden suceder por medio de un profundo 
cambio epistémico; esto es, cómo entendemos el mundo, la sociedad y nuestras 
relaciones con otros y con el medio ambiente. Cuestionar y desafiar el sistema 
de valores impuesto por un capitalismo voraz que nos está destruyendo como 
humanidad. Y éste es justamente el campo donde esta literatura actúa, 

estimulando una profunda reflexión sobre las causas estructurales de la 
violencia, la pobreza y la marginalización. Esto por medio de la propia creación 
literaria, que aborda temas como la violencia no sólo en sus aspectos más 
visibles, sino en sus manifestaciones más ocultas pero no menos perversas, 
como elemento subyacente y constitutivo de un sistema que se alimenta de 

dicha violencia, del miedo y de la resultante fragmentación social. Pero también 
por medio de actividades extraliterarias como las muchas iniciativas educativas 
y de formación política vinculadas al movimiento.  

La función descolonizadora de la literatura periférica/marginal tiene lugar 
no sólo en el campo epistémico, sino también en el lingüístico. Desde la Colonia, 

la gramática y la lengua han funcionado en América Latina como mecanismo de 
exclusión y dominación. La imposición de una gramática normativa, la llamada 
―norma culta‖, que no describe de hecho ninguna forma viva del habla y que 
discrimina y marginaliza toda forma popular de expresión, tachándola de 
―incorrecta‖ y resultado de la ignorancia, va de la mano de un sistema educativo 

que presenta enormes dificultades para las poblaciones excluidas para acceder a 
dicha norma, como bien vemos en la ―istória pa tiatru‖ de Allan da Rosa (2006), 
Filomena da Cabula. Los autores de la literatura periférica/marginal enfrentan 
esta dimensión excluyente de la lengua normativa y la desafían, 
descolonizándola, al contaminar la normatividad de la escritura con la oralidad 

de las calles y la organicidad del vernáculo popular, impregnándola así de una 
pluralidad de significados difícilmente expresables en un lenguaje canónico. 
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Al mismo tiempo, esta literatura, como mencionamos arriba, cumple una 

función mediadora, con un lenguaje que se desliza de un lado a otro y que un 
momento se dirige a la población periférica y otro momento a las clases 
privilegiadas, en una tentativa por tender puentes o resquebrajar los muros que 
dividen a la sociedad. Romper las barreras del odio, el miedo y la intolerancia es 
requisito fundamental para poder construir una alternativa viable para nuestro 

mundo.  
En todo esto, es fundamental rescatar el sentido de colectividad, tan 

amenazado por el individualismo y la fragmentación capitalista. La literatura 
periférica, marginal o divergente no puede ser pensada sin su dimensión 
colectiva. Es colectiva porque se comparte en espacios como los saraos, donde el 

acto solitario de escribir se transforma en colectividad solidaria a la hora de 
declamar, leer, escuchar y compartir. Es colectiva también en el momento de la 
creación de antologías que se multiplican por todo el país. Pero lo es también en 
sí misma: a pesar de que los libros son generalmente escritos de forma 
individual y firmados con el nombre del autor (o sea, se adhieren a las normas 

editoriales, que conciben las obras como de autoría individual), en la gran 
mayoría el autor habla en nombre de una colectividad. O sea, hay aquí un 
―nosotros‖ implícito, al cual el autor individual le da voz. La literatura 
periférica/marginal no se puede leer de otra forma, y esta es quizás una de sus 
características principales. 

Finalmente, es importante resaltar el papel de la memoria, pues la memoria 
es lo que nos permite vislumbrar el futuro, como bien saben los pueblos 
originarios, que caminan hacia adelante mirando hacia atrás. 

Cuando hace poco menos de dos meses el EZLN nombró Comandante al 
nonagenario Don Pablo González Casanova –uno de los mayores intelectuales 

de México, ex rector de la UNAM y ahora el primer mestizo a formar parte del 
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN–
, el Subcomandante Galeano (2018) explicó que el nombramiento era parte de la 
formación de un nuevo ejército insurgente: ―Un ejército con el cabello cano, o 
sin cabello, en silla de ruedas o en bastones o muletas, que no escucha bien, que 

no ve bien, al que le tiemblan las manos pero no de miedo, sino de impaciencia‖; 
un ejército que ―no traerá armas de fuego ni bombas… sino algo más mortífero, 
más letal y más poderoso: Memoria e Historia‖. El nombramiento sucedió 
durante el encuentro que mencioné al inicio de estas palabras, en el que 
escuchamos historias brutales, termómetro de lo que nos sucede en el país y en 

el mundo: decenas de miles de desaparecidos, centenas de miles de asesinados, 
feminicidios, secuestros, grupos armados por doquier, soberanía de la 
impunidad y un Estado indistinguible del crimen organizado. Ante eso, la 
Memoria. Porque, como dijo el Sup, ―Cuando planteamos el horizonte, no 
estamos soñando; estamos recordando‖. 

La mayoría de las obras de la literatura periférica/marginal exploran la 
memoria de formas múltiples y diversas. La memoria como archivo histórico, 
como registro de un mundo que está siendo destruido por la maquinaria de la 
globalización homogeneizadora, como forma de salvar de las ruinas del 
progreso las formas de convivencia y el sentido de ser de esos territorios. Pero 

también como forma de reconstruir el presente y reelaborar el sujeto, tanto 
individual como colectivo. En los barrios y periferias marginados, la narración 
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—y la (re)invención— de la memoria es un acto político, un acto de resistencia 

frente a la invisibilización provocada tanto por la destrucción física de espacios y 
formas de convivencias como por los discursos hegemónicos, que limitan la 
representación de dichas poblaciones —mayoritarias— a un exotismo 
sensacionalista y a estereotipos que, muchas veces, los criminalizan. Al mismo 
tiempo, es un proceso de resignificación –y redignificación– de las experiencias 

traumáticas propias de quien crece en esos espacios, que permite transformarlas 
en potencia, resistencia y re-existencia. 

Me gustaría terminar aquí recordando las palabras del Subcomandante 
Galeano (2018) en el penúltimo día del encuentro al que me he referido aquí. En 
su discurso, el Subcomandante relata la historia de cómo el EZLN se convirtió, 

de un ejército rebelde que se preparó para la guerra, en un gran colectivo de 
pueblos organizados para crear alternativas de vida. Las probabilidades de que 
sucediera lo que sucedió, dijo el Subcomandante, eran casi nulas. Ahora, ante el 
colapso mundial que vislumbramos en el horizonte, ¿es posible un cambio de 
rumbo? ¿Es posible sembrar semillas de vida capaces de renacer de entre los 

escombros de un mundo que está llegando a su fin? Lo único que les puedo 
asegurar, dijo el Subcomandante, es que es casi imposible. Pero los que sufren la 
brutalidad del sistema y la resisten e intentan re-existir cueste lo que cueste 

nos dicen, nos enseñan, nos abofetean que hay que aferrarse a 
esa millonésima cifra de probabilidad. (…) Y sí, las 
probabilidades son mínimas, pero tal vez se abrirán entonces 
las tumbas, y quienes murieron volverán a caminar, y los 
desaparecidos aparecerán. (…) Ciertamente vendrán tiempos 
muy difíciles (…) y nosotros les decimos claro: se va a poner 
peor. Pero lo que llaman el apocalipsis no es el fin del mundo, es 
el fin de un sistema: el fin de la hegemonía, de la 
homogeneidad, del liderazgo, del caudillismo, de los gobiernos 
y, lo decimos sin matiz alguno: el fin del Estado. Y el 
responsable de nuestros dolores habrá de pagar. Y habrá que 
empezar de nuevo, desde abajo, buscando la vida. Y esto que les 
digo no es una profecía: es una promesa. 
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_______________________________________ 

LOS DONES DEL EXILIO 

Pablo Montoya (Colômbia)* 

La literatura es invención y reescritura de los mitos. El escritor francés Michel 

Tournier aireó el de Adán y Eva en su cuento ―La familia de Adán‖. En él se dice 

que el primer hombre fue un hermafrodita. Una curiosa criatura que no solo 

vivía feliz en su jardín, sino que además vivía dichosa consigo misma. Tournier, 

en este punto, toca uno de los temas más candentes de la historia de las utopías: 

el de la felicidad sexual donde no existe el otro, o donde existe pero como 

experiencia de la plenitud. El Adán de Tournier, como es un hombre y no un 

dios, se hastía muy rápido de su onanismo y le pide a su padre una compañía. 

Pero a este Adán, tipo de exiliado que se presenta a veces, cuando es expulsado, 

no le da nostalgia por su jardín perdido. ¿De qué podría sentir nostalgia, si él ha 

sido hecho con el mismo polvo de la tierra por donde camina y de la cual vive? 

https://radiozapatista.org/?p=26916
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Se piensa con frecuencia que Adán es una suerte de proscrito, un fugitivo 

miserable que se la pasa añorando su Edén en medio de trabajos agobiantes. 

__________________ 

*Escritor colombiano y profesor titular de la Universidad de Antioquia. Ha ganado diferentes 

premios, entre ellos el Premio internacional de novela Rómulo Gallegos (Venezuela, 2015), el 

Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (Chile, 2016) y Premio de narrativa José María 

Arguedas (Cuba, 2017). 

Tournier, no obstante, muestra otra cosa. Su Adán se siente en el desierto como 
pez en el agua. Se apasiona por la aventura y los horizontes lejanos son una 
invitación al conocimiento de la diversidad. Y como Dios le ha hecho el gran 
favor de extirparle sus pertrechos femeninos, Adán recorre con soltura los 
nuevos caminos que moldean su devenir. Quien siente nostalgia del Paraíso, en 
realidad, es Eva.  

La mujer fundacional no cesa el llanto y piensa a todo instante que algún día 
volverá al sitio donde conoció los besos de Adán, el sabor de las frutas, el olor de 
las mañanas y las noches, y el misterio de las músicas primigenias, en caso de 
que se piense que su compañero fue un  tocador de arco o de algún cuerno o de 
una flauta de hueso.  

Luego vienen los dos hijos. Y es aquí donde el cuento de Tournier de cabida a 
otro modelo de exiliado. Caín, que sale parecido a Eva, y es imaginativo y se la 
pasa construyendo casas, castillos, puentes, cometas, y es agricultor y ama la 
vida sedentaria, también se la pasa tolerando a su hermano. Un Abel que es 
nómada, inculto, atrabiliario y tan sucio como los chivos que cría y ofrece a 
Dios. A estas alturas del relato, el preferido de todos es Abel que, como un buen 
inmigrante de segunda generación, se ha olvidado de las lejanas parcelas del 
Paraíso. Abel es un perfecto caso de adaptación a las nuevas tierras que el exilio 
ofrece a su familia. Por ello mismo, su madre lo fatiga con sus remembranzas 
lacrimógenas y no ve con buenos ojos a Caín. Su hermano le parece insoportable 
en esa búsqueda terca que utiliza para encontrar la comodidad en sus diarios 
quehaceres. Lo que es prueba de inteligente inventiva en Caín, para Abel es pura 
pedantería y vanidad insoportable. En fin, un día surge el altercado entre los 
hermanos, los rebaños de Abel invaden y destruyen los cultivos de Caín, y la 
cabeza del primero vuela por los aires. Recuerdo que en un álbum de la Biblia 
que hice cuando era niño, el cromo de Caín mostraba a un señor zarrapastroso, 
caminando por una senda árida, tapándose los ojos para no ver la retina 
despiadada de Dios. El Génesis dice que Jehová le dijo a su nieto: ―Te maldigo 
con el destierro del suelo…errante y fugitivo llegarás a ser en la tierra‖.  Y esa es 
la idea que más o menos se tiene de Caín. Un Caín que en la poesía colombiana, 
por ejemplo, ha sido cantado de manera memorable por Héctor Rojas Herazo. 
En su poema ―Tránsito de Caín‖ hay versos de una belleza impresionante. 
Algunos de ellos dicen: ―Caín, arcilla de maldición, / tostada sed de higuera‖. 
Otros dicen: ―Te reencuentro, te lloro, / sigo tu planta triste, / tu espalda 
flagelada por la ortiga y el humo…‖ Y otros más dicen: ―Te he visto... / Quedarte 
simplemente inútil frente al aire, / ausente del follaje, pálido entre las bestias / 
barro sin voz ni madre herido en las espigas‖. Y unos últimos dicen: ―Ya tu 
cráneo ha perdido su pelo y su memoria / ya no pueden cantar los ríos en tu 
frente.‖. Y es que este Caín colombiano se parece mucho al errante de la Biblia. 
El personaje de Tournier, sin embargo, goza de un perfil inesperado. Al saberse 
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fuera de su suelo, Caín, sedentario empedernido, no busca tierras distantes. 
Recuerda las historias que le contaba su madre, y busca el rumbo del jardín. Allí 
se instala y construye una ciudad. Caín, hijo de exiliados, asesino de su 
hermano, condenado a errar por siempre, se convierte en el fundador de la 
primera ciudad. Y a Enoc, así se llamó esa primera urbe, Caín la ideó como si 
fuera un trasunto del Paraíso descrito por su madre. ―Una ciudad de ensueño, 
escribe Tournier, sombreada de eucaliptos. Un macizo de flores donde 
arrullaban, con una misma voz, las fuentes y las tórtolas‖. De tal manera que 
Jehová, el abuelo castigador, cansado de su vida nómada que llevaba desde 
hacía siglos, vio con buenos ojos el portento imaginativo y la dedicación ajena al 
cansancio de su descendiente. Refunfuñó un poco al principio, pero por fin 
accedió cuando Caín le mostró el cómodo altar que le había edificado. Dice el 
cuento de Tournier que abuelo y nieto, en ese momento, se abrazaron y Dios no 
abandonó jamás el templo de Enoc. 

―La familia de Adán‖ se escribió en la segunda mitad del siglo XX. En sus pocas 
páginas están condensadas muchas de las penas del exilio. Pero, al final del 
cuento, hay un encuentro, un abrazo, una reconciliación. Con lo que uno se topa 
en la Biblia, en cambio, son con exilios plagados de fracaso y derrota. El caso de 
Moisés, otro de esos campeones del destierro, es paradigmático. Toda una vida, 
que en esa época era como el triple de lo que un hombre de hoy vive, añorando 
la tierra prometida. Una tierra que no era la dejada, sino una nueva y llena de 
esperanzas, aunque toda tierra nueva lleva en sí irremediablemente el eco de la 
que se deja. ¡Pobre Moisés! Andar por un desierto infame, tan extenso como 
cuarenta años. Tratar de contener un pueblo que era, y así son por desgracia 
casi todos los pueblos, exigente, caprichoso, vengativo, traicionero y ruidoso. 
Obedecer mejor que nadie en su época a un dios que, visto desde muchas 
perspectivas, fue un señor bastante intransigente. Y, a fin de cuentas, no poder 
tocar un palmo de la tierra que se le prometió. O mírese, por ejemplo, la torre de 
Babel. Con esta edificación inicia la azarosa crónica del multiculturalismo. Es 
decir, el relato de los abrazos y los odios, de las aproximaciones y los vituperios, 
de las palabras y los silencios entre hombres de diversas procedencias. 
Humanos que dejan sus tierras por diferentes razones, se reúnen en alguna 
ciudad de Mesopotamia, y confluyen en uno de esos sueños megalómanos que 
suelen acompañar a los tiranos. Se entusiasman, en una atmósfera de 
primigenio cosmopolitismo, construyendo una obra que tocará las nubes. 
Piensan, en los ratos de asueto o cuando divisan desde las terrazas el inmenso 
horizonte circundante, que su memoria perdurará cuando las generaciones 
futuras observen la grandeza que ellos edifican. Pero ese loable sueño de la 
civilización se convierte en confusión. Al entusiasmo colectivo sucede un espeso 
caos, una imposibilidad de diálogo, una mudez demoledora que puede cubrir 
con el polvo del olvido la obra admirable realizada durante tantos años. Sí, el 
exilio está lleno de sinsentidos en estos primeros libros de la Biblia. No en vano 
se ha dicho de él y de ella que son quienes mejor definen la desolada condición 
de los hombres. 

Los rabinos, a propósito de rupturas, partidas y éxodos, han dicho cosas 
significativas. Durante un tiempo el pueblo judío conoció las fisuras que 
producen los itinerarios en los que la patria se vuelve una noción polémica. Uno 
de esos rabinos, Yehudáh ben Bezalel Liwa, que vivió en el siglo XVI, dijo que el 
exilio no es más que la condición humana llevada al extremo. Otro judío, pero 
esta vez un poeta del siglo XII, Judas Halevy, dijo que después de la destrucción 
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del templo de Salomón su pueblo se sintió ―como un cuerpo sin cabeza y sin 
corazón. Como un montón de osamentas resecas". Tal vez es con la literatura 
judía que el exilio se comprende desde aquello que se le opone radicalmente: el 
reino. El templo para ellos sigue siendo el reino o la colina de Sion, y el exilio la 
sensación de estar fuera de él o de ella, sin cabeza, sin corazón y con los huesos 
resecos. Serán necesarios muchos años para que los judíos sensatos, y no los 
que hoy expulsan a los palestinos de las que también son sus tierras, antiguos 
exiliados ocasionando nuevos exilios, se percaten de que la morada más cierta 
del exilio no es el templo ni la tierra, sino la palabra. Así lo entendió Albert 
Camus, que no fue judío, pero sí un indagador de las heridas que producen las 
separaciones. El escritor francés dijo que la patria es la lengua. Y esta es una de 
las definiciones más consoladoras que se encuentran en la extensa historia del 
exilio literario. El escritor colombiano Samuel Vásquez ha parafraseado a 
Camus y refiriéndose a la situación de Colombia y sus millones de desplazados, 
a esa sensación de desamparo en que nos ha sumido su violencia imparable, 
dice en uno de sus ensayos: ―Sin país, ni nacionalidad, ni ciudadanía, ni paisaje, 
nos queda el castellano. El castellano es el único lugar en donde no nos sentimos 
extranjeros… El castellano es para nosotros una soberanía maravillosa‖. Camus 
tuvo su lengua, el francés, y desde ella indagó el conflicto fronterizo que marcó 
su existencia. Vásquez y los escritores colombianos tenemos el castellano, e 
intentamos sanar desde él las heridas ocasionadas por tantos desgarramientos. 
Pero hay un momento del proceso que vive el exiliado en el que la lengua, ese 
salvavidas que impide el ahogo, esa ancla que evita la deriva del barco, se pone 
en tela de juicio. Este asunto exiliar, que es acaso uno de los más dolorosos de la 
experiencia de la orfandad, lo ausculta Albert Camus en sus cuentos de El exilio 
y el reino. Son pocas las palabras que sus personajes dicen en estas historias 
transcurridas en territorios limítrofes donde hay una gran luz solar y una densa 
oscuridad humana Los exiliados de Camus viven entre la perplejidad, la desazón 
y la mudez. A todos ellos se les puede atribuir la inquietante frase de Julia 
Kristeva: ―Entre dos lenguas el forastero sabe que su elemento es el silencio‖. 
Lejos están los personajes de El exilio y el reino de creer que el aprendizaje de 
una nueva lengua pueda presentarse como una resurrección. Así pudo creerlo 
Joseph Conrad, que era polaco y que asumió el inglés como su lengua de 
escritura. Y este curioso optimismo de Conrad acaso se refleje en el hecho de 
que sus personajes hablen un poco más de la cuenta. Los de Camus, en cambio, 
son casi mudos. Uno de los seres más llamativos de El exilio y el reino es 
Janine, protagonista del cuento ―La mujer adúltera‖. Francesa entre árabes, ella 
asume los rasgos de ese extranjero que se niega a hablar por diferentes razones: 
por incapacidad, por soberbia, por rebeldía. Estoy con ustedes pero no soy como 
ustedes, grita Janine desde su férreo silencio. Y es que hay un exiliado que 
cuando logra decir algo de sí mismo y de sus orígenes siente las palabras en su 
boca como ásperos pedruscos. Para Janine no solo no hay nada que decir -y si lo 
hay es indecible-, sino que no hay nadie quien la escuche. Porque cuando se es 
un desraizado, ¿qué se podría hablar con quienes creen estar profundamente 
afincados en un terruño?, ¿qué diálogo puede haber, por ejemplo, entre los 
nacionalistas y los exiliados? Y sin embargo, es sobre este diálogo, sesgado de 
incomprensiones, donde hunde sus raíces la esencia de las sociedades 
modernas. Basta una mirada a la época actual, sembrada de enormes masas de 
desplazados, de desamparados, de expulsados de todo tipo, para comprender 
que son ellos quienes cuestionan la comodidad de los que se creen protegidos 
por una bandera, un himno, una familia, o por una simple constitución 
nacional. Son ellos quienes recuerdan, a los que se sienten seguros de su 
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pertenencia cultural, que en el inicio, el desarrollo y la culminación de todo 
proyecto social el exilio y sus perfiles inciertos palpita con fuerza.  

Hay un tipo de exiliado que aprende la lengua nueva. Tal aprendizaje es 
emocionante y supone una aventura intelectual y afectiva incomparable. De 
hecho, así lo expresó Augusto Monterroso cuando aseguraba haber aprendido 
demasiadas cosas buenas durante sus años de exilio en México. No hay que 
desatender, por supuesto, esas palabras que entienden el exilio como un ascenso 
hacia el conocimiento de sí mismo y de los otros, como una manera afortunada 
de sentirse compenetrado con el mundo, como una circunstancia que supera el 
dolor y la incertidumbre. Pero también hay que preguntarse, con el perdón del 
formidable cuentista, ¿qué tipo de exilio puede sentir un escritor guatemalteco 
en México? Si los escritores latinoamericanos, como lo señala Roberto Bolaño 
en sus consideraciones sobre el exilio, no tienen porque sentirse exiliados en 
España, ¿por qué habría de sentirse el escritor Monterroso exiliado en el México 
literario que lo acogió sin mayores problemas? Con todo, hay un caso, en este 
asunto del aprendizaje de la nueva lengua, digno de mencionar. Emil Cioran 
decidió escoger el francés para escribir su obra. Esta decisión la favoreció la 
condición del exilio. Cioran se instaló en París por varias razones, pero una de 
ellas fue la hostigosa situación comunista que vivía su Rumania natal. Luego de 
escribir sus primeras obras en rumano, Cioran optó por asumir uno de esos 
límites que presenta el exilio. Aquel que consiste en cortar el cordón umbilical 
de la lengua madre. Fueron varios años los que Cioran pasó peleando con el 
francés, esa patria extraña porque era prestada. Esa lengua civilizada y 
ordenada, en donde se han escrito acaso las obras literarias de mayor perfección 
estilística, pero que para un rumano como Cioran poseía rasgos desolados e 
incómodos. Sin embargo, pese a su lucha encarnizada con la lengua, o gracias a 
ella, Cioran logró hacer una obra que hoy es considerada como un clásico de la 
literatura francesa. Y en realidad siempre se lee a Cioran con la impresión de 
que sus aforismos no son solo inolvidables testimonios sobre la duda y el rencor, 
sino transparentes ejercicios de estilo. En fin, cuentan que en sus últimos días 
Cioran se negó a hablar rumano con las personas cercanas que lo visitaron en el 
Hôtel Dieu. Quería conservar hasta la muerte esa suerte de repudio con la 
lengua que había marcado los días de la infancia, la adolescencia y la primera 
juventud. Habló hasta el final, con su acento bárbaro, la lengua franca de sus 
amigos. Ella se había convertido ciertamente en su casa. Pero en los últimos 
paseos que hizo por el jardín del hospital, consciente de que la luz y el aire y la 
vida se le agotaban definitivamente, saludaba en rumano, a modo de susurro, a 
los pájaros que revoloteaban a su alrededor.  

Los griegos fueron quienes comenzaron a hacer del exilio un motivo literario 
más o menos constante. El exilio, de algún modo, es el tema central de La 
Odisea. Un exilio que puede ser entendido no sólo como viaje y aventura, sino 
como evocación de lo lejano. Es usual imaginar a Ulises como símbolo de la 
astucia y la valentía del guerrero. Se olvida que su ser, o al menos su contorno 
más poético, está inmerso en la nostalgia y el desvelo que le producen su familia 
y su isla inalcanzable. Ulises y sus compañeros pertenecen a esa raza, cantada 
por Píndaro, que siempre ―vuelve la vista hacia lo distante / tratando de cazar el 
aire con esperanzas vanas‖. No es equívoco, por lo demás, leer La Ilíada y 
concluir que los aqueos están allí, en Troya, sufriendo las penas que les acarrea 
su tierra natal, así terminen siendo ganadores en esa guerra de la literatura 
griega. Pero, en realidad, fueron los escritores romanos quienes mejor 
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definieron los extravíos y los hallazgos que otorga el exilio. La situación de 
Roma es paradójica. Un imperio de extensiones fabulosamente amplias, sus 
mejores dirigentes políticos dueños de un espíritu cosmopolita que aún hoy 
parece envidiable, segura como pocas civilizaciones de su fortaleza militar, 
creyente en sus leyes y su lengua perennes, y tener una literatura sumergida en 
la soledad y el desamparo del exilio.  

Ovidio es el primer romano que trata el exilio como tema central de su poesía. 
Todo lo que escribió desde Tomos es revelador y, por lo tanto, precursor. Sus 
Pónticas y sus Tristes despliegan una melancolía sin pausa, una nostalgia que 
adquiere por instantes los contornos brumosos de una bella desolación. Pero 
aunque Ovidio plantea, en esta parte de su obra, los ejes primordiales del exilio 
–la soledad y el aislamiento, la periferia y el centro, la escritura y la lengua 
oficiales que se estremecen, se incomodan, se ensucian con las bárbaras, el 
repudio hacia la tierra y los hombres del destierro y la curiosidad y el interés por 
ellos mismos- hay algo que molesta en este testimonio: la queja. Ovidio se 
lamenta demasiado. Y el problema de esa cantinela dolida es que está 
atravesada por una actitud de ruego hacia Augusto. Sin embargo, no hay que 
reprochar a Ovidio su condición de arrodillado frente al poder imperial. Bajo 
otra mirada, él es el poeta que sufre las inclemencias del autoritarismo. Por tal 
razón su poesía resulta siendo un testimonio del enfrentamiento entre dictador 
y artista en el cual gana el dictador y la poesía se erige como un triunfo 
consolador para la posteridad. Es muy posible que Ovidio se haya recostado, en 
sus horas de mayor tribulación, en algunas enseñanzas de los estoicos que 
pudieron ayudarle a soportar el peso del exilio. Pero Ovidio no fue estoico, ni 
cristiano, aunque Vintila Horia haya escrito Dios ha nacido en el exilio, novela 
que recrea los últimos años del poeta romano, introduciendo al autor de Las 
metamorfosis en la secta de la cruz que coincidió con su tiempo de destierro. 
Los estoicos romanos, desde Zenón hasta Marco Aurelio, comprendieron que la 
vida del hombre por la tierra es un tránsito tan breve que parece ilusorio. Y 
escribieron esa convicción tan genuinamente que sus obras, al menos frente al 
tema del exilio, siguen conservando una fresca actualidad.  

Marco Aurelio dice en sus Meditaciones:  ―El tiempo de la vida humana, un 
punto; su sustancia, fluyente; su sensación, turbia; la compasión del conjunto 
del cuerpo, fácilmente corruptible; su alma, una peonza; su fortuna, algo difícil 
de conjeturar; su fama, indescifrable. En pocas palabras: todo lo que pertenece 
al cuerpo, un río; sueño y vapor, lo que es propio del alma; la vida, estancia en 
tierra extraña; la fama póstuma, olvido‖. Frente a un paisaje de inevitable 
desmoronamiento, como es la vida de los hombres, el consuelo del estoico era la 
filosofía y en ella Dios poseía su alto lugar. Los estoicos creyeron que el hombre 
es una milagrosa partícula del cosmos y que su alma es el verdadero hogar de 
Dios. Hay una frase que Séneca escribe a su amigo Lucilio donde el exilio brilla 
con una luz tan poderosa que podría acompañar a los viajeros incansables, y a 
quienes aún creen en la sociabilidad universal. Séneca dice: ―Hay que vivir con 
esta persuasión: no he nacido para un solo rincón, mi patria es todo el mundo 
visible‖. Y la verdad es que uno quisiera adormilarse bajo la fresca sombra de 
esta frase y creer que mientras se puedan contemplar tantos cuerpos celestes, no 
importa mucho saber cuál es el suelo que se pisa. Pero entre Séneca y nosotros 
han pasado demasiadas cosas. Han pasado guerras absurdas, revoluciones 
sangrientas, todas las utopías han caído y cada vez creemos menos en las que 
surgen con su almibarada publicidad y su estrepitoso entusiasmo. Ha habido 
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hongos nucleares, campos de concentración, manipulaciones genéticas, 
mentiras mediáticas. El escritor de ahora sabe que los dioses murieron, o que, 
como diríamos en Colombia, los han masacrado o andan desaparecidos. Por ello 
los estoicos solo consuelan en sus exactas y bellas palabras. Y el exilio que hoy 
vivimos es acerado en su incurable extrañeza.  

Habría que preguntarse entonces ¿cómo conjurar esa sensación de pérdida que 
prodigan los desplazamientos? A un estado límite de la existencia, como es el 
exilio, solo se puede enfrentar desde una actividad igualmente extrema, como la 
escritura. Teodoro Adorno escribió su autobiografía Mínima moralia bajo la 
certeza de que el hombre vive en hogares prefabricados y dañados. Adorno 
sostiene que todo lo que se dice, se piensa, o se sueña, y todos los objetos que se 
logran poseer, son meras mercancías. El lenguaje, igualmente, se ha convertido 
en una jerga y todo tiene un precio en medio de un mundo consumista que 
gobiernan fanáticos del odio y del crimen y payasos de la estupidez. Ante esta 
situación de engaño universal, Adorno considera que el único hogar confiable 
que puede construir el hombre, a pesar de su evidente vulnerabilidad, es la 
escritura. Pero sería ingenuo creer que dentro de ella se pueda acceder al 
bienestar. Pretender hacer de la escritura una casa confortable para el exiliado 
es casi imposible. La escritura es más bien el aposento que se construye al lado 
de los barrancos, el refugio que se levanta frente a las tempestades, el surco para 
el sembradío que se cava en terrenos erosionados. Resulta increíble, sin 
embargo, que en esta circunstancia paradójica exista una sabiduría. Pero existe 
y algunos escritores la han aprendido. De allí que sea posible comprender que es 
en el seno de la desazón permanente donde crece la extraña flor del sosiego. 
Georges Seferis, el poeta de Grecia que cargó sobre sí los itinerarios de las 
guerras de la primera mitad del siglo XX, escribió un verso donde resplandece la 
esencia del exilio: ―Nosotros que nada tuvimos les enseñaremos la calma.‖ ¿Qué 
otra cosa, fuera de esta calma, pueden ofrecer los exiliados? ¿Qué otra cosa 
podríamos pedirles? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DE LA RIVALIDAD A LA INTEGRACIÓN: 

HISTORIA COMPARADA DE LAS LITERATURAS ARGENTINA Y 
BRASILEÑA 

Marcela Croce – Universidad de Buenos Aires5 

 

Comienzo por una comprobación desoladora: la literatura brasileña no forma 

                                                           
5 Marcela Croce es Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde tiene a 
su cargo la cátedra de ―Problemas de Literatura Latinoamericana‖. Ha dictado clases y 
conferencias en universidades brasileñas, chilenas, españolas e italianas y es directora de 
proyectos de investigación en la UBA. Sus publicaciones abarcan un arco que se extiende desde 
Contorno. Izquierda y proyecto cultural (1996) hasta Latinoamérica, ese esquivo objeto de la 
teoría (2018) y en donde destacan los cuatro volúmenes ya editados de la Historia comparada 
de las literaturas argentina y brasileña. 
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parte de la literatura latinoamericana, según la clasificación académica habitual. Los 

países hispanoparlantes reemplazan con frecuencia el prefijo ―latino‖ por ―hispano‖ y 

eliminan en un mismo gesto al Brasil y al Caribe francés. Aunque es indudable que el 

ademán acarrea una segregación, sería ingenuo desconocer que es resultado sobre todo 

de una indefinición teórica que se resuelve en indecisión práctica, y que incluso sin 

desplazar el prefijo se mantiene la actitud. Por otra parte, el mismo Brasil se siente más 

cómodo en esa ajenidad que le deparan los estudios hispánicos como para corregirla 

con urgencia. Desde ya, este panorama fugaz que abunda en maniqueísmo tiene 

matices y registra casos puntuales de empeños integradores de Brasil a América Latina. 

El que vengo a presentar aquí se inscribe en esta dimensión.  

Me detengo un instante en el caso de la Universidad de Buenos Aires, institución 

a la que pertenezco y en cuyo marco dirijo el proyecto UBACyT ―Historia comparada de 

las literaturas argentina y brasileña‖. Los estudios sobre Brasil, inexistentes en las 

carreras de Historia y de Artes como materias individuales, conservan en la carrera de 

Letras una adscripción imperial: la asignatura que los contempla curricularmente lleva 

el nombre de ―Literatura Brasileña y Portuguesa‖, apelando a la presumible unidad 

lingüística. En la práctica, el programa se reduce a un grupo de autores brasileños y una 

única figura portuguesa: Fernando Pessoa. Los escritores brasileños considerados 

componen las investigaciones de los profesores a cargo y definen a lo largo de un 

cuatrimestre de clase un arco extravagante que ocasionalmente se detiene en un clásico 

como Machado de Assis o Euclides da Cunha, invariablemente pasa por Clarice 

Lispector y finaliza en autores ―marginales‖ o ―vanguardistas‖ de los cuales Ferréz y 

João Gilberto Noll son puntos casi insoslayables. Como Pessoa no reclama mayor 

fundamento de inclusión, resulta ser el único portugués integrado al programa sin que 

se justifique su presencia y sin explicar correlativamente la ausencia de Camões –tal vez 

demasiado antiguo para los afanes modernos del temario--, de Eça de Queiroz –el 

naturalismo es una corriente lo suficientemente perimida como para saltearla, y si se la 

evita con los autores brasileños mucho más con los peninsulares--, de José Saramago –

quienes obtienen éxito en el mercado no son vistos con simpatía en la academia 

porteña— y de Antonio Lobo Antunes. 

Agrego, en este recuento de daños si de unidad regional se trata, que Literatura 

Brasileña y Portuguesa forma parte de las ―literaturas extranjeras‖ y no del área de 

latinoamericana. En otros países, la literatura brasileña resulta incluida en la caribeña, 

situación geográficamente inexacta pero que al menos establece una mayor proximidad 

con el resto de América. Sumo un dato comercial, sin duda menor pero significativo del 

modo en que un público masivo conceptualiza la condición de Brasil. En los 

supermercados porteños se venden bolsas de papas congeladas cortadas en rodajas. 

Aunque las promociona una marca de origen canadiense (McCain), el producto en 

cuestión se denomina ―papas españolas‖ y ofrece en el frente del paquete el equivalente 

nominal para su venta en Brasil: ―batatas portuguesas‖. La traducción de un corte 

eminentemente ibérico privilegió la relación de cada país con su metrópoli colonial. Lo 

que parece ingenuidad comercial termina trasladándose a categoría académica, tal vez 

por pereza de la misma academia o, mucho más probable, porque no hay ingenuidades 

en el mercado. 

No quiero solazarme en un diagnóstico que puede tener ribetes cómicos pero 

que urge modificar. A fines de los años 80, el optimismo del retorno de la democracia a 

nuestros países favoreció un proyecto que hoy intuimos prácticamente liquidado: el del 
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MERCOSUR. Incluso en sus mejores momentos, cuando se estableció la libre 

circulación de los ciudadanos de los firmantes originales del Tratado de Asunción –

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay--, o cuando se especuló con la posibilidad de una 

moneda común –dinamitada desde su mismo postulado por la inflación desbocada que 

registra la tradición argentina y los altibajos de la divisa brasileña que llevaron del 

cruzeiro al real--, ese mercado común reveló su límite infranqueable de acuerdo 

aduanero (con muchas restricciones) y su incapacidad notoria para cualquier planteo 

de orden cultural. La lengua se impuso como traba en la circulación de textos 

brasileños en los países hispanoparlantes y viceversa, pero es evidente que la distancia 

entre el español y el portugués no podría ser un inconveniente tan relevante si no 

mediaran rivalidades de otro tipo, como demostró Martín García Mérou en El Brasil 

intelectual (1900). La competencia desaforada de los presidentes Julio Argentino Roca 

y Manuel Ferraz de Campos Salles a comienzos del siglo XX ofició como modelo al cual 

se añadirían, bien entrada la centuria, las similitudes entre los gobiernos de Getúlio 

Vargas y Juan Domingo Perón y, al promediar el siglo, la disyuntiva entre Pelé y 

Maradona como futbolistas emblemáticos. 

Propongo que este divisionismo inconducente sea suprimido en aquellos 

aspectos en los que Argentina y Brasil registran sus coincidencias más fecundas. El 

plano histórico, por una parte –que no siempre ha distinguido a nuestros países por las 

mejores elecciones, como veremos--, y el literario por otra, en que se verifica muchas 

veces el impacto con que ciertas tendencias originadas en los centros occidentales 

repercuten en las producciones nacionales. Un propósito que me entusiasma es el de 

superar en algún momento la estrechez nacional y avanzar hacia una 

supranacionalidad latinoamericana. La situación política del continente en nuestra 

estricta contemporaneidad parece conspirar contra ese proyecto en lo inmediato. 

Un destino sudamericano 

La voluntad de indagar una serie de coincidencias y un conjunto correlativo de 

desencuentros en la historia cultural de Argentina y Brasil es el acicate que sostiene 

esta propuesta de abordar la literatura generada en los siglos XIX y XX en ambos países 

en un contexto latinoamericano. Entiendo que el método más ajustado para la 

reposición de vínculos culturales entre ambas naciones es el de las literaturas 

comparadas. Sin declinar la guía del comparatismo clásico que representa un ejercicio 

como Mímesis de Erich Auerbach, el abordaje que defiendo reclama ciertas precisiones 

y celebra las intuiciones pioneras de Ángel Rama sobre el comparatismo 

latinoamericano, recuperadas y exacerbadas por la productividad de las ideas de 

Silviano Santiago. 

La desconfianza sobre la unidad occidental que proclaman los modelos críticos 

europeos y norteamericanos lleva a Santiago a desestabilizar la categoría de influencia 

como una tentativa de ofrecer continuidad entre sistemas heterogéneos. En 

contrapartida, postula el mestizaje como principio de descolonización (Santiago, 2012: 

64) e insiste en la contribución latinoamericana mayor que opera ―la destrucción de los 

conceptos de unidad y pureza‖ (64-65). El comparatismo clásico, de matriz europea, es 

la apología de la copia (reducida y menor, por añadidura) en la relación entre centro y 

periferia, ―como si la verdad de un texto solo pudiese ser señalada por la deuda y la 

imitación‖ (68). Es menester, entonces, restituir una relación de paridad entre los 

textos comparados, tarea que la Historia comparada de las literaturas argentina y 
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brasileña asume como divisa mientras avanza en subrayar las diferencias en tanto 

valor y efectuar una comparación por diversidad, no empecinada en buscar semejanzas 

remotas sino en reponer las relaciones de un texto con el sistema literario en el que se 

produce y con otros en que su función o sus elecciones puedan ser asimiladas 

independientemente de sus discordancias.  

La reacción excesiva de las literaturas comparadas en su formulación clásica 

frente a tales libertades es la mejor muestra de su limitación en admitir lo diverso. A la 

lógica de ―fuentes‖ e ―influencias‖ con que se manifiesta el comparatismo tradicional, 

que no vacila en colonizar mediante la teoría, le responde el comparatismo 

latinoamericano desarticulando el método y subrayando que la universalidad 

metropolitana depende estrechamente del reconocimiento de aquella periferia sobre la 

cual levanta sus pretensiones. 

Mejor aún: el comparatismo que conviene a América Latina no fue formulado en 

claustros europeos ni tiene las ínfulas del tratado ni las exigencias del mandamiento. Al 

contrario, se refugia en las libertades de la ficción en que encuentra su enunciación más 

atinada. Su teoría consta en un cuento que, bajo el provocativo título ―El impostor 

inverosímil Tom Castro‖, inicia la colección prodigiosa de Historia universal de la 

infamia de Jorge Luis Borges. Se me censurará la cita de Borges como vicio argentino, 

pero procuro justificarla al ofrecerla comunitariamente como vicio latinoamericano (¿y 

por qué no universal?), soslayando la pertenencia nacional del autor. Algo similar, en el 

orden del paralelo Argentina-Brasil, procuro hacer con João Guimarães Rosa, 

compendiando así en la pampa y el sertón la geografía de una Latinoamérica que 

todavía debe encontrar el modo de asociarse al relieve montañoso de los Andes y al 

insular del Caribe para unificarse. No otra idea sostenía Ángel Rama cuando defendía 

las comarcas como espacios que superan lo nacional y en cuyo territorio se trazan 

relaciones mucho más fuertes y auténticas que las que esos pequeños sectores pueden 

establecer con la capital nacional. 

En el cuento de Borges, una dama irlandesa pone anuncios desesperados en un 

diario procurando encontrar a su hijo, que ha muerto en un naufragio en aguas 

sudamericanas. Ella sigue pensando que el joven está vivo y alguien aprovecha esa 

circunstancia para instalar a un impostor. Quien urde la trama engañosa es un negro 

brillante que abusa por igual de Lady Tichborne y de un palurdo chileno que será el 

fraudulento marino. El irlandés era un mozo alto, delgado, elegante; el chileno es un 

sujeto tosco, de baja estatura, pelirrojo y pecoso. Uno dominaba la lengua inglesa y el 

otro la desconoce por completo y evidencia tropiezos en su idioma materno. No hay 

ningún elemento en común entre el esbelto náufrago y el brutal reemplazo, pero en eso 

reside la astucia. Cualquier imitación obligaría a comparar estrictamente aquellos 

aspectos en los que se filtra la diferencia; una distancia tan absoluta no permite 

parangón alguno, sino que exige una credulidad a toda prueba, una voluntad de 

identificación, un ansia extrema de recuperar al hombre perdido. A esa condición 

tributa el empecinado comparatismo que practico. Por añadidura, puedo emplear la 

misma excusa de la que se vale el negro genial del cuento (renunciando a una 

genialidad que no puedo atribuirme) para explicar la catarata de disidencias: varios 

años –en nuestro caso, varios siglos-- de hemisferio austral pueden ser causa de 

desfiguración extrema. 
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Un método autóctono 

El punto de partida de esta Historia –a fin de controlar la comparación y no 

reducirla a pura confrontación de dos casos, sino creando un tercer elemento que 

funcione como garantía del ejercicio comparativo– es un hecho que cambió el destino 

de ambos países, así como de toda Latinoamérica: la recepción local de la Revolución 

Francesa y sus consecuencias indirectas (por la reacción que siguió a la entronización 

de Napoleón Bonaparte): la llegada de la familia real portuguesa a tierras brasileñas en 

1808 y la Revolución de Mayo en el Río de la Plata en 1810. Aunque el itinerario 

estricto se inicia en el siglo XVI, con las cartas y crónicas de la Conquista que en breve 

continúan en ejercicios de épica local, el recorrido escogido se recorta sobre la 

constitución de las patrias argentina y brasileña (sin abandonar en una primera etapa 

el gentilicio ―rioplatense‖ que integra las producciones virreinales, y sin confiar 

plenamente en el carácter efectivo de la Independencia surgida del Grito de Ipiranga en 

1822). El trayecto tiene en los inicios del siglo XIX su origen, impregnándose de la 

decisión de Ricardo Rojas de situar a los coloniales apenas en términos de antecedentes 

de la literatura argentina, y de la de Nelson Werneck Sodré de fijar el establecimiento 

de la nación como punto de partida de una literatura propia, desprendida del lastre 

portugués que afectaba a la colonia. 

El paralelismo histórico entre la Revolución de Mayo y la Independencia 

brasileña procura no forzar similitudes e inscribirse en el marco de la cronología 

latinoamericana, centrado en la circunstancia de que entonces se produjo una 

disimetría entre el entusiasmo ideológico y las producciones estéticas hasta que se 

adaptó el romanticismo como modelo literario y teórico para pensar la nación, y en 

tanto primera orientación cultural independentista. La comparación, así como exige un 

tercer término que garantice la aplicación del método, reclama combinar los aspectos 

culturales con los histórico-políticos, de modo de interrelacionar las producciones. En 

ese contexto el plan general de la Historia comparada marca puntos sobresalientes en 

los levantamientos inconexos y algo atropellados que se producen en diversos puntos 

de ambos territorios, los emprendimientos intelectuales que fomentan el ingreso del 

romanticismo a la región, el papel de la prensa tanto oficialista como opositora (y la 

dialéctica que se entabla entre ambas), las formas de inclusión y exclusión de sujetos 

sociales a través de la escritura –como ocurre con la gauchesca en poesía, el 

indigenismo en poesía y novela y las manifestaciones abolicionistas más propicias al 

ensayo pero que también encuentran expresión poética. 

A estos aspectos que diseñan el contorno de los comienzos hay que agregar los 

de las etapas sucesivas. En el somero catálogo se alinean la ominosa Guerra del 

Paraguay, los primeros acercamientos intelectuales sistemáticos entre Argentina y 

Brasil hacia fines del siglo XIX (que encuentran un raro ejemplo de ecuanimidad y 

acuerdo en ya referido El Brasil intelectual), las extrañas fascinaciones promovidas por 

el naturalismo francés en las letras locales, el destino de ambos países luego de la 

consolidación como Estados-nación modernos, los centenarios respectivos de 1910 y 

1922, las vanguardias y la profesionalización de la escritura, la cultura oficial y la 

cultura de resistencia generadas durante el varguismo y el peronismo, una relectura del 

fenómeno del boom de la narrativa latinoamericana y, ya en el orden siniestro, la 

colaboración entre ambos países durante la última dictadura militar junto a otros 

miembros del Plan Cóndor, y la respuesta que tales prácticas recibieron desde la 

literatura.  
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Pero como una historia literaria requiere ser trazada a partir de los textos, las 

circunstancias históricas se limitan a proveer el marco en el cual se sitúan las obras, y la 

posibilidad de comparación literaria excede en ciertos casos, complementa en algunos 

más y justifica en muchos otros las relaciones entre hechos y fenómenos históricos. La 

historia literaria no es una ilustración de la historia a secas, lo que implicaría un 

reduccionismo; tampoco debe responder estrictamente a un orden cronológico que 

frecuentemente exige reacomodamientos (es así como la comparación entre Lavardén y 

Castro Alves salta varias décadas para producir una originalidad crítica que se evade de 

cualquier sujeción cerradamente contemporánea). Ni la historia se resuelve en pura 

cronología ni las literaturas comparadas se practican según un método único: tales 

comprobaciones del desmoronamiento de las certezas orientan los ejercicios de este 

plan. La confianza en un ―sistema literario‖ (Candido) más que en la abstracción 

equívoca de la ―literatura nacional‖ –antes propicia a la consagración canónica que a la 

incitación crítica– se verifica en cada capítulo, tanto en las líneas que abre hacia el resto 

del sistema como en las equivalencias que sostienen la práctica compleja de un 

comparatismo intraamericano.  

Una voluntad provocativa apuntala entonces esta Historia comparada: la del 

diseño efectivo y puesta en marcha de estudios de literatura comparada 

intraamericanos, partiendo de la hipótesis de que la literatura latinoamericana, tal 

como se enseña e investiga actualmente en las universidades del continente, responde a 

un modelo de literaturas nacionales aglomeradas más que a un sistema autónomo. 

Sistematizar los estudios comparados con un ojo puesto en el método y otro en la 

perspectiva política que abre (para abusar del estrabismo de nuestros países, antes con 

un ojo en Europa y otro en el interior del territorio; ahora con un ojo en los Estados 

Unidos y otro verificando con impotencia –y, en algunos casos, con el impudor de los 

gobiernos entreguistas-- las secuelas de la intervención norteamericana en los asuntos 

nacionales) significa insistir en el desarrollo de un campo inexplorado de producción y 

transmisión del conocimiento, ofreciendo asimismo un modelo para aplicar a otras 

disciplinas. Más aún: involucrando a esas otras disciplinas, de modo que lo que 

comienza con las pretendidas épicas locales abarca los ensayos sociológicos y 

antropológicos, se expande hacia las producciones musicales (único campo en el que 

Brasil se insertó con naturalidad en la cultura argentina y en el mercado discográfico 

latinoamericano), coincide momentáneamente en producciones visuales como las 

historietas (las tiras de Mafalda y los quadrinhos de A turma da Mónica) y las 

vanguardias de los sesenta en ambas naciones, y encuentra una nueva aproximación en 

ese fenómeno mercantil que son los libros de autoayuda, con el predominio de Paulo 

Coelho y Jorge Bucay, por resumir en dos nombres una extensa colección de 

divulgadores y manipuladores de la desorientación ciudadana. 

En la metodología de esta Historia comparada no existe relación de 

superioridad de una literatura sobre la otra sino un vínculo de igualdad jerárquica 

sostenido por la proximidad geográfica, la multitud de coincidencias históricas y la 

condición igualmente periférica que los centros de saber metropolitanos reservan a 

Argentina y Brasil. No se trata entonces de evaluar innovaciones ni de establecer 

precursorías, en una competencia absurda que no contribuye ni al conocimiento ni a la 

integración, sino de mostrar las variantes que en cada país registran algunos modelos 

externos que se imponen inevitablemente por la dependencia económica y cultural que 

nos distingue. Así, el romanticismo indianista brasileño en poesía (Gonçalves Dias) se 

confronta con el romanticismo argentino que expulsa al indio y lo reduce a malón 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
54 

 

salvaje o a sujetos sin identidad (Echeverría); del mismo modo que en la gauchesca el 

mestizo rural adquiere voz en una operación cumplida por los letrados rioplatenses, en 

tanto el negro será objeto antes que sujeto del abolicionismo en los textos brasileños.  

En torno al realismo, las convergencias entre la literatura de ambos países son 

más notorias, con un epicentro significativo en los textos sobre la Guerra del Paraguay 

(el vizconde de Taunay y Manuel Gálvez, con los más de cincuenta años que median 

entre A retirada de Laguna y la trilogía formada por Los caminos de la muerte, 

Jornadas de agonía y Humaitá) y los efectos de la crisis bursátil de fines del siglo XIX 

(O Encilhamento y La Bolsa respectivamente recurren a la misma metáfora de las 

carreras hípicas para explicar la especulación desenfrenada y el inevitable 

desbaratamiento de ganancias tan precarias). En el caso del naturalismo, si bien los 

autores de uno y otro lado se rigen por los principios zolianos y los axiomas del 

positivismo, resulta opuesta la visión del inmigrante: genéticamente predispuesto para 

expandir el mal en el caso argentino (el italiano en Cambaceres) o corrompido por el 

medio tropical (el portugués en Aluísio Azevedo). Asimismo, el melodrama que opera 

como conciliación política en la Argentina ofrece una matriz apta para el acuerdo racial 

y el mestizaje en ciertas producciones brasileñas. Al lado de tales repercusiones de 

estéticas europeas se reconoce una originalidad en la creación de géneros locales: por el 

lado argentino –que se apropia de un fenómeno rioplatense– se desarrolla la gauchesca 

durante varias décadas del siglo XIX; en Brasil existe una forma casi ―pura‖ de creación 

popular como es la literatura de cordel, que aún sigue esperando un estudio tan 

detallado como el que ha merecido la gauchesca. 

Las mismas repercusiones de fenómenos culturales impregnan la crítica y la 

historiografía literaria. Las historias que existen para cada país incurren en 

restricciones propias de la época en la que fueron escritas: así, el positivismo que se 

verifica en los Capítulos de historia colonial (1907) de Capistrano de Abreu es 

descartado por el énfasis sociológico empleado por Antonio Candido en su Formação 

da literatura brasileira (1959), donde el peso otorgado al público lector contrasta con 

la obsesión formal desplegada por Abreu. Araripe Júnior descubre en Gregório de 

Matos a un precursor barroco de la literatura del Brasil decimonónico, de modo similar 

a la reconstrucción que opera Ricardo Rojas de ―Los coloniales‖ en su Historia de la 

literatura argentina (1917-1922), escrita con el afán de crear una bibliografía para la 

recién inaugurada cátedra universitaria de estudios de la literatura nacional. 

El trabajo con ambas literaturas, entendidas como sistemas literarios en que 

unos textos se explican por otros y entablan relaciones que definen una discursividad 

característica, propone expandirse hacia otras manifestaciones culturales. Así aspira a 

complementar un vínculo que naturalmente se ha desarrollado en el campo musical –

intérpretes brasileños como Gal Costa, Chico Buarque o Caetano Veloso circulan desde 

hace décadas en la Argentina, mientras Mercedes Sosa es difundida en Brasil y el grupo 

argentino Seru Giran surgió en Buzios (una especie de consulado argentino ya) en 

1978– y que ha tenido momentos de coincidencia notoria en el plano de las artes 

plásticas, lo que resulta confirmado por exposiciones más o menos recientes como la 

que se montó en la Fundación Proa a fines de 2012 que marcaba los puntos de 

encuentro entre los artistas locales del Instituto Di Tella y su proyección en figuras 

brasileñas como Hélio Oiticica y Lygia Clark. Sin embargo, la integración cultural 

permanece aún en grado hipotético. La Historia comparada de las literaturas 

argentina y brasileña representa un impulso hacia la concreción efectiva de una 
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relación bilateral culturalmente intensa, que contribuya a relativizar las ideas 

extraterritoriales y a promover una crítica, una metodología y un sistema 

independientes, evitando la frecuencia con que se aplican las ―ideas fuera de lugar‖ ya 

diagnosticadas y estigmatizadas por Roberto Schwarz (1977) en un artículo clásico 

enunciado como manifiesto de independencia intelectual. Y hablando de cosas fuera de 

lugar, ¿qué hace el Abaporu de Tarsila, elevado a ―Gioconda‖ del MALBA, en una 

colección privada porteña en lugar de ocupar un lugar de privilegio en un museo 

paulista? 

Estado de la cuestión 

Sin embargo, pese a la originalidad que tiene el emprendimiento comparatista, 

no es en rigor la primera propuesta en tal sentido y corresponde señalar aquellos 

episodios de la relación entre Argentina y Brasil que lo preceden. En el orden histórico 

se destaca Argentina Brasil 1850-2000. Un ensayo de historia comparada (2008) de 

Fernando Devoto y Boris Fausto. Se trata de un libro pionero que marca los puntos de 

mayor coincidencia y también los de notoria divergencia entre las historias de ambos 

países. Podría reprochársele un excesivo interés en la historia política, algunos 

capítulos farragosos de índole económica, un recorte un tanto arbitrario respecto del 

punto de partida y un notorio desinterés por los aspectos culturales, pero 

indudablemente representa un material insoslayable para trazar la relación entre 

ambos países. 

Junto a esta obra de referencia se sitúa, aunque en un plano más restringido 

aún, la investigación de Luiz Alberto Moniz Bandeira Conflito e integração na América 

do Sul: Brasil, Argentina e Estados Unidos (da Tríplice Aliança ao Mercosul, 1870-

2001) (2003), cuyo punto de partida es el acuerdo entre los gobiernos de Argentina y 

Brasil para la destrucción de Paraguay. Infinitamente más fragmentario en cuanto a su 

objeto, pero preciso y exhaustivo por su investigación, resulta el volumen Las derechas. 

La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile 1890-1939 de Sandra McGee 

Deutsch (2005).  

En el orden estrictamente literario, los antecedentes más claros de la vinculación 

entre Argentina y Brasil constan en El Brasil intelectual de García Mérou –escrito en 

medio de la misión diplomática a la que fue enviado a Rio de Janeiro por el presidente 

Julio A. Roca en 1900– y Literatura del Brasil (1946) de Newton Freitas y Lidia 

Besouchet, quienes se instalaron en Buenos Aires y difundieron la producción literaria 

de su país, operando a la par con traductores de la izquierda intelectual argentina como 

Benjamín de Garay y Raúl Navarro (Sorá, 2003). Garay y Navarro fueron los 

responsables de verter al español obras mayores del ensayo brasileño en el marco de 

una colección publicada por el convenio entre la Academia Argentina de Historia y el 

Instituto Histórico y Geográfico brasileño. De hecho, Garay fue el primer traductor de 

Os Sertões y su versión sigue circulando hoy, sometida a proclamadas revisiones. El 

título Los sertones, que inaugura una palabra hispánica a fin de designar una geografía 

remota para los lectores rioplatenses, aporta tanto al conocimiento de esta región en la 

que hoy estamos como las extensas descripciones que abren el ensayo de Euclides, 

divulgando la hipótesis del Barón de Humboldt según la cual el territorio es una 

antigua llanura marítima. Una vez retirado el océano, la zona quedó condenada a la 

sequía y fue epicentro de una literatura en que sobresale la novela impar de Graciliano 

Ramos, Vidas secas. Semejante impulso continúa en las iniciativas de Jorge Schwartz 
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Vanguardia y cosmopolitismo en la década del veinte (1993), que compara a Oliverio 

Girondo y Oswald de Andrade, y de Florencia Garramuño Genealogías culturales. 

Argentina, Brasil y Uruguay en la novela contemporánea (1981-1991) (1997) que, 

aunque incluye a Uruguay y se aboca a un corpus acotado de ficciones y a un período de 

apenas una década, aporta a la discusión teórica de las genealogías literarias. 

La tentativa más notoria de integración bilateral en la literatura reciente es la 

antología bilingüe Puentes/Pontes. Poesía argentina y brasileña contemporánea 

(2003) que organizaron Jorge Monteleone y Heloïsa Buarque de Holanda. En el mismo 

sentido, las revistas Grumo (dirigida por Mario Cámara y Paloma Vidal) y 

Margens/Márgenes (Facultad de Letras de la UFMG - Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Mar del Plata - Facultad de Filosofía y Letras de la UBA) también 

procuraron establecer lazos entre las literaturas argentina y brasileña pero su objetivo 

no se centró en los aspectos comparativos y muchas veces dejaron en evidencia su 

condición de órganos de grupo cerrado, casi de clan, antes que de propuestas 

integradoras efectivas.  

En lo que respecta estrictamente a las literaturas comparadas, Brasil tiene dos 

ventajas claras frente a la Argentina: una es la existencia de ABRALIC, una organización 

propia dedicada a un comparatismo libre de presiones europeístas, y otra es el trabajo 

de Eduardo F. Coutinho (2004), quien historiza la comparación en el continente, 

recuperando en parte cierto recorrido cumplido por Tánia Franco Carvalhal (1996). La 

perspectiva del comparatismo escogida reconoce la paridad entre dos literaturas que se 

producen simultáneamente, que responden en muchos casos a impactos externos 

similares o análogos, que aparecen en períodos históricos marcados por hechos o 

circunstancias semejantes y que, llegando al siglo XXI, muestran un interés en 

vincularse, aunque inicialmente tal conexión se recorte al segmento de las industrias 

culturales.  

Aquí es donde cobran vigor las editoriales. La colección ―Vereda Brasil‖ de la 

editorial Corregidor, a lo largo de una treintena de títulos, ha dado a conocer en la 

Argentina desde autores clásicos de los siglos XIX y XX como Machado de Assis y Clarice 

Lispector hasta autores más novedosos como Ana Cristina César en poesía y Ferréz en 

novela, pasando también por dramaturgos y críticos. La editorial Adriana Hidalgo 

completó el catálogo de Lispector, procurando arrebatar algunos títulos de la 

circulación establecida por Siruela, una editora española que interfería en un vínculo 

que no reclama mediaciones peninsulares. En términos académicos cabe destacar el 

volumen Modernidades alternativas na América Latina (2009) organizado por Eneida 

Maria de Souza y Reinaldo Marques en la UFMG, que integra artículos de brasileños y 

argentinos y dedica una sección especial a la cuestión del ―archivo literario‖, en la cual 

revisa el ejercicio de la literatura y la crítica en revistas y suplementos, uno de los 

modos más difundidos de relación entre intelectuales, sobre todo en tiempos en que las 

correspondencias han quedado suprimidas por los listados caóticos del e-mail y por los 

chasquidos robóticos del whatsapp.  

Un trabajo que resta por hacer es el de comparar las historias de la literatura 

producidas en ambas naciones. A los textos inaugurales de Sílvio Romero (1888), 

Capistrano de Abreu (1907) y José Veríssimo (1916) corresponde en la Argentina el 

monumento filológico erigido por Rojas (1917-1922). A la perspectiva marxista 

inscripta por Nelson Werneck Sodré (1938) no se le puede encontrar un parangón 
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inmediato en el caso argentino (acaso Literatura y nación de Héctor P. Agosti pueda 

acercársele en el propósito, aunque sin postular un recorrido tan exhaustivo), pero es 

posible articularla con las preocupaciones sociales de los años 60 por su conciencia 

dramática del subdesarrollo cultural, al tiempo que comparte con Rojas la voluntad de 

eliminar a la literatura colonial de la nómina del registro nacional. Los compendios de 

Ronald de Carvalho (1919) y Alceu de Amoroso Lima (1957) tienen una vocación 

simplificadora que se encuentra ausente del proyecto dirigido por Rafael Alberto 

Arrieta (1958) sobre el modelo de la Escuela de los Anales, con múltiples colaboradores 

y sin demasiada sistematicidad, lo que redunda en repeticiones y superposiciones 

copiosas, a la par de ausencias sintomáticas y desarticulaciones inevitables. La 

Formação da literatura brasileira (1959) de Candido insiste con un individualismo 

enciclopédico allí donde los argentinos favorecían el ejercicio colaborativo que redunda 

en la Historia de la literatura argentina publicada por el Centro Editor de América 

Latina en la primera mitad de la década de 1980. Las estribaciones finales de estas 

prácticas serán la Breve historia de la literatura argentina (2006) de Martín Prieto, 

sobrevuelo vertiginoso que tiende a canonizar algunas lecturas de críticos 

contemporáneos, y la Historia crítica de la literatura argentina dirigida por Noé 

Jitrik, que en una década y media produjo volúmenes dispares cuya segmentación no 

siempre encuentra justificaciones plausibles. 

 

Plan de operaciones 

La Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña que dirijo 

consta de seis volúmenes planteados como recorridos: De la colonia a la organización 

nacional (1808-1845), Del romanticismo canonizador a la República oligárquica (1845-

1890), De la crisis bursátil al nacionalismo católico (1890-1922), De la vanguardia a la 

caída de los gobiernos populistas (1922-1955), Del desarrollismo a la dictadura, entre 

privatización, boom y militancia (1955-1970) y Del neoliberalismo al MERCOSUR: crítica 

e industrias culturales (1970-2010). 

A lo largo de casi todo el siglo XIX se advierte que la independencia es una tarea 

de los intelectuales que logran una creciente secularización frente a sus antecesores 

procedentes de la Iglesia (en lo cual reviste un papel fundamental el predominio 

jesuítico tanto en el Río de la Plata como en las tierras portuguesas de América hasta la 

década de 1770). Durante dicho período la comparación está centrada en las prácticas 

del periodismo cultural (Fray Francisco de Paula Castañeda y Frei Caneca en el 

comienzo; Sarmiento y Alberdi frente a Hipólito da Costa y Evaristo da Veiga), el 

modelo del romanticismo puesto al servicio de la independencia nacional (que se 

extiende en ambos casos hasta la década de 1870), el desarrollo del paradigma realista 

en la novela que define la orientación republicana que Argentina adquiere desde 

mediados del siglo y Brasil recién a partir de 1890, y la recepción diferencial del 

naturalismo ya referida, que rechazó en ambos ejercicios la función progresista que la 

corriente registró en sus orígenes franceses con Émile Zola). 

En el período que va desde fines del siglo XIX a mediados del XX se trazan 

sucesivos parangones entre la crisis bursátil de las dos naciones a comienzos de la 

década de 1890, los primeros viajeros que establecen un intercambio entre los dos 

países –recuperando en parte cierta experiencia iniciada durante el exilio de los 

intelectuales liberales argentinos en Brasil en los años del rosismo--, la renovación 
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poética que introdujo el modernismo hispanoamericano (lo que exige un cuidado 

especial en el empleo de la nomenclatura a fin de evitar confusiones con el modernismo 

brasileño), el impacto de las vanguardias europeas y sus ajustes locales, el desarrollo 

del ensayo intuicionista y esencialista durante los años 30 (Martínez Estrada y 

Scalabrini Ortiz de un lado, Gilberto Freyre y Sérgio Buarque de Holanda del otro) y la 

constitución de culturas oficiales a través de los movimientos populares del peronismo 

y el varguismo respectivamente. 

El período que comienza a mediados del siglo XX y llega hasta la 

contemporaneidad, comienza revisando la producción de las ciencias sociales, que 

responde a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), liderada por el 

argentino Alberto Prebisch y el brasileño Celso Furtado, y su sucesora en el tiempo y 

opositora en los principios, la Teoría de la Dependencia, enunciada por los brasileños 

Fernando Henrique Cardoso y Theotônio dos Santos, entre otros, que se esparció por 

todo el continente y constituyó una formulación original para pensar a América Latina 

desde sí misma, con sus propios recursos, postulando una estrategia tendiente a lograr 

que la región ingresara a la modernidad sin entregar sus recursos, como había ocurrido 

en el momento desarrollista cepalino. Es en ese punto que cabe destacar la observación 

de Candido respecto de la literatura, ejemplo cabal de lo que procura lograr esta 

Historia Comparada: la distancia que va de los años 20 a los 60, del triunfalismo del 

―granero del mundo‖ argentino y el primer productor de café brasileño a las 

dificultades de la posguerra, de las teorías económicas clásicas a la teoría de la 

dependencia y de las vanguardias literarias entusiastas al ensayo de las ciencias sociales 

que denuncia la dependencia; esa distancia es la que va de la ―conciencia alegre del 

subdesarrollo‖ que motivaba las adhesiones gauchescas en la vanguardia argentina y la 

provocación ―Tupí or not tupí‖ en la Antropofagia brasileña a la ―conciencia dramática 

del subdesarrollo‖ que revelaba el papel relegado que ambos países tenían en el mundo 

en la década de 1960 (Candido: 2003). 

Desde allí se estudian las repercusiones del boom latinoamericano en ambas 

naciones, la extinción de la antigua oligarquía terrateniente como clase social (lo que se 

verifica en las narrativas desoladas de autores como Manuel Mujica Láinez y Lúcio 

Cardoso) y el impacto de los medios masivos que repercute en formulaciones que 

exceden lo puramente verbal para vincularse con lo icónico, el desarrollo de la nueva 

crítica literaria a partir de la llegada de modelos europeos renovadores como el 

estructuralismo y la deconstrucción --y luego los norteamericanos de los estudios de 

género y el poscolonialismo-- y el peso creciente de las industrias culturales que 

promueven los fenómenos de mercado como el best-seller. 

Las hipótesis que organizan la Historia comparada exigen ratificación, 

rectificación y reelaboración permanentes. La circunstancia de que en ocasiones se 

trate de autores y en otras ocasiones de obras o movimientos literarios y culturales 

responde justamente a una exigencia del sistema comparativo: no siempre los autores y 

las obras de ambos países se corresponden. Por ejemplo: se ha insistido en la relevancia 

que registra Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa dentro de la narrativa 

brasileña de los años 60, aunque no logra ser integrado al fenómeno del boom 

latinoamericano (en cuyos alcances siempre resulta dificultoso el ingreso de Brasil, no 

obstante las consideraciones oportunas de Ángel Rama (1984). Sin embargo, la gran 

figura argentina del boom, Julio Cortázar, no puede ponerse a la paz de Guimarães 

Rosa aunque Rayuela, por su carácter renovador y experimental, admite un paralelo 
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con Grande Sertão: Veredas. Por otra parte, la figura de Guimarães, con su dominio de 

lenguas antiguas y modernas y su resistencia a las modas literarias, además de su 

consagración indiscutida entre los intelectuales, se encuentra mucho más próxima a la 

de Borges en la Argentina (incluso por su relevancia internacional) que a la de Cortázar. 

Los criterios de comparación exigen, en consecuencia, ajustes constantes y, según el 

aspecto que se privilegie en cada momento de la comparación, varía la contraparte con 

la que es más adecuado trazar el vínculo. 

La historia literaria que resulta del presente proyecto se resiste a ser un 

conjunto de monografías sin relación (sobre lo cual alertaba Barthes) y un listado de 

autores y obras sin contacto para pronunciarse por una producción sistemática en la 

cual la articulación quede garantizada no tanto por la cronología como por la valoración 

y la relevancia que los hechos adquieren en los textos y el modo en que logran confluir 

en una construcción discursiva.  

La Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña, amparada por 

un método de originalidad provocativa y sujeta a las múltiples variables enunciadas, 

halla el modo de no ser un compendio arbitrario ni una reunión apresurada y sin 

justificación, sino un conjunto orgánico que efectivamente provea un instrumento útil 

para inaugurar las investigaciones en este campo. Para ello se desprende tanto de 

recortes estrechamente disciplinares (literatura y cultura operan a la par) como de 

restricciones discursivas mientras elige discurrir con las libertades del ensayo, género 

apropiado para el comparatismo a la Tom Castro, que opera por diferencia, sin 

jerarquías y apelando a un lector que descrea de que el método no sea apto para 

América Latina y que desconfíe de teorías que no tengan como horizonte la urgente 

integración de este continente. 
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A PRODUÇÃO DE GRAMÁTICAS COMO POLÍTICA LINGUÍSTICA 

Marcos Bagno (UnB) 

Diferentemente do francês e do espanhol, o português não conta com uma 
instituição oficial de regulação e normalização linguísticas. O francês dispõe, 
desde o século 17, da Académie française, enquanto o espanhol conta com a 
Real Academia Española, instituída em 1713. Ao longo de suas histórias, essas 
instituições têm publicado seus dicionários e suas gramáticas, em edições 
regularmente revisadas e atualizadas. Com isso, as duas academias se 
transformaram em polos de onde emana a máxima autoridade acerca dos usos 
linguísticos considerados corretos e recomendáveis. A Académie française está 
diretamente vinculada ao Estado francês. A Real Academia Española traz o 
título de ―real‖, o que a põe sob a proteção do rei da Espanha, personificação do 
Estado espanhol. O próprio fato de serem objeto de contestação da parte de 
quantos as consideram demasiado autoritárias e conservadoras revela, a 
contrapelo, o impacto que ambas exercem nas respectivas culturas linguísticas. 
São antigas e autênticas agências de política linguística. 
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Nada de parecido ocorre no âmbito do português. Em Portugal, a Academia das 
Ciências de Lisboa, fundada em 1779, só publicou seu dicionário em 2001. No 
entanto, a obra foi acusada de conter muitas falhas e lacunas, foi objeto de 
polêmicas acaloradas e uma nova edição revista ainda não foi publicada. Esse 
dicionário não é reconhecido pelo público geral como obra de referência. No que 
diz respeito a uma gramática, a Academia de Lisboa jamais se dedicou a tal 
empreendimento. Uma obra monumental como a Nueva gramática de la 
lengua española, publicada pela Real Academia Española e pela Asociación de 
Academias de la Lengua Española, envolvendo muitas dezenas de pesquisadores 
de mais de vinte países, incluindo os Estados Unidos, é simplesmente 
inconcebível no âmbito do português. Uma Gramática da língua portuguesa, 
com mais de 2.400 páginas, foi publicada há alguns anos, mas trata-se de uma 
iniciativa de linguistas particulares, financiada pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, sem nenhuma participação do Estado português. Além disso, é 
uma gramática que se dedica à descrição exclusiva do português europeu: 
apresenta um capítulo chamado ―O português do Brasil‖, que ocupa apenas dez 
páginas, e também um capítulo ―O português em África‖, com 21 páginas, uma 
concessão paternalista às antigas colônias, cujas formas de falar o português não 
merecem muito mais do que essas rápidas menções.  

No Brasil existe uma Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897. É uma 
instituição privada, sem nenhum vínculo com o Estado brasileiro. É uma 
imitação da Academia Francesa: tem 40 membros, como a francesa, os quais 
recebem, também como a francesa, o título de ―imortais‖, e ocupa um palacete 
chamado ―Petit Trianon‖, no Rio de Janeiro, uma cópia do mesmo palacete 
existente no grande parque que circunda o palácio de Versalhes, perto de Paris. 
A Academia Brasileira de Letras não exerce nenhuma influência sobre a cultura 
linguística do Brasil. Só aparece nos meios de comunicação quando algum de 
seus membros ―imortais‖ morre e é preciso eleger seu substituto. É encarregada 
de publicar o Vocabulário ortográfico da língua portuguesa (VOLP), uma 
simples lista de palavras, sem definição nem qualquer outra informação. Jamais 
publicou um dicionário nem tampouco uma gramática, o que não causa 
surpresa, já que essa Academia abriga poucos escritores e, atualmente, um 
único filólogo profissional, Evanildo Bechara. Desde sua fundação a ABL tem 
sido algo como um clube de personalidades sem necessária produção 
intelectual, muito menos literária. Médicos, militares, jornalistas, cineastas, ex-
presidentes da República, ex-ministros, bispos e cardeais... têm ocupado e ainda 
ocupam as cátedras da imortalidade. Muitos dos mais importantes escritores 
brasileiros não foram acolhidos na ABL, onde a influência da política e do 
dinheiro sempe tem prevalecido sobre a real produção literária. Além disso, a 
ABL diversas vezes foi acusada de preferências ideológicas declaradamente 
conservadoras, sobretudo durante os regimes ditatoriais do século 20. 

Diferentemente do espanhol, o português não pode ser definido como uma 
língua policêntrica e sim, bem mais, como uma língua bipolar, quase no sentido 
patológico do termo. A noção e a política do panhispanismo não tem paralelo no 
mundo de fala portuguesa, onde a ideia de ―lusofonia‖ é mera retórica, sem 
nada de concreto em termos de realizações efetivas. O português gira em torno 
de dois polos – Portugal e Brasil – que muito raramente se conectam. Os países 
africanos de língua oficial portuguesa a têm exatamente assim, como língua 
oficial, mas não como língua efetivamente empregada pela maioria de suas 
populações. São Estados muito jovens, com pouco mais de quarenta anos de 
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autonomia, de modo que suas políticas linguísticas ainda são incipientes, 
quando existem, e direcionadas para o interior de suas fronteiras. As 
declarações ufanistas de que o português é ―a quinta língua mais falada do 
mundo‖ e que está ―presente em todos os continentes‖ não têm respaldo na 
realidade. Conforme escreve Nuno Pacheco, 

em cada dez crianças que chegam à escola em Moçambique, só uma fala 
português, e [...] segundo o último censo moçambicano, só metade da 
população fala minimamente o português (só um em cada dez 
moçambicanos considera o português língua materna, disse-se também); 
ouvimos Germano Almeida, escritor cabo-verdiano recém-distinguido com 
o Prémio Camões, dizer que ―Cabo Verde não é um país bilingue, é um país 
que tem uma língua que é o crioulo‖ e que ―talvez 10% da população fale 
português‖ em Cabo Verde, sendo que ―mais de 50%‖ entende a língua 
portuguesa (os restantes, conclui-se, nem sequer a entenderão).6 

 

Em sua bipolaridade, Portugal e Brasil praticam políticas linguísticas 
individuais, quase sem nenhuma colaboração recíproca. Portugal criou o 
Instituto Camões, em 2012, inspirado no Instituto Cervantes e, tal como este, é 
mantido pelo Ministério de Assuntos Exteriores. É uma instituição muito ativa, 
que incentiva a promoção do português no mundo, oferece bolsas de formação a 
estudantes estrangeiros e mantém cátedras de português em mais de 80 páises, 
com mais de 850 professores em todos os continentes. Os professores do 
Instituto Camões só podem ser falantes do português europeu, não se admite 
professores brasileiros. Assim, no website do Instituto lemos que no concurso 
para exercer o ensino ―têm admissão automática todos os cidadãos portugueses 
que tenham o grau acadêmico de licenciatura nas áreas de línguas e literaturas 
modernas‖7.  

O caso do Brasil é muito diferente. Não se pode dizer que exista uma política 
linguística dinâmica e explícita da parte do Estado brasileiro. A criação de um 
instituto semelhante ao Cervantes e ao Camões (que viria a se chamar ―Instituto 
Machado de Assis‖) é um projeto que se arrasta há muitos anos. O governo 
brasileiro mantém somente 52 leitores em universidades estrangeiras. Há uma 
rede de Centros Culturais Brasileiros, mas são instituições que recebem escasso 
apoio do Estado, quando recebem, e lutam para sobreviver graças sobretudo aos 
esforços das pessoas idealistas que trabalham ali. 

Um exemplo ilustrará as diferenças das políticas linguísticas dos dois países. Na 
Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) há um centro de ensino 
de línguas estrangeiras, incluindo o português. É evidente que a grande maioria 
dos estudantes mexicanos têm interesse nas possibilidades de intercâmbio de 
toda natureza com o Brasil, mas os poucos professores brasileiros que atuam ali 
não recebem nenhum apoio oficial, enquanto o Instituto Camões ocupa todo um 
andar do centro de línguas estrangeiras, mantém uma cátedra José Saramago, 
oferece bolsas para formação de professores em Portugal e distribui material 
didático para o ensino da língua. 
                                                           
6
https://www.publico.pt/2018/06/14/culturaipsilon/opiniao/lingua-portuguesa-do-lirismo-ao-desastre-

1834119, acesso em 10/7/2018. 
7
http://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/faqs-ensino, acesso em 

10/7/2018. 

https://www.publico.pt/2018/06/14/culturaipsilon/opiniao/lingua-portuguesa-do-lirismo-ao-desastre-1834119
https://www.publico.pt/2018/06/14/culturaipsilon/opiniao/lingua-portuguesa-do-lirismo-ao-desastre-1834119
http://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/faqs-ensino
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Outra prova da bipolaridade do português é a existência de dois certificados 
oficiais distintos de competência linguística, um português e outro brasileiro. 
Portugal não reconhece o certificado brasileiro e o Brasil tampouco reconhece o 
certificado português.  

Um caso muito exemplar da dificuldade de harmonização das políticas 
linguísticas dos dois países é o da polêmica em torno da nova ortografia, o 
famoso AO90, Acordo Ortográfico de 1990. Muitos portugueses se opuseram e 
ainda se opõem a adotar as novas regras ortográficas, acusando-as de tentar 
impor-lhes uma norma brasileira. Apesar da adoção oficial da nova ortografia 
em 2010 no Brasil e somente em 2015 em Portugal, muitos escritores e 
intelectuais portugueses não a adotam em seus textos, enquanto no Brasil a 
pequena oposição inicial durou pouco e hoje todos os livros e jornais empregam 
a nova ortografia. Os portugueses alegam, e com razão, que a ortografia 
reformada impede a representação gráfica de distinções fonológicas 
fundamentais em sua língua. 

O lugar deixado vazio pela inexistência, no âmbito do português, seja em 
Portugal, seja no Brasil, de instituições oficiais de normatização e padronização 
é ocupado pelo trabalho de indivíduos particulares. No que se refere a 
dicionários, nos valemos no Brasil das obras que recebem os nomes de seus 
idealizadores: o Aurélio e o Houaiss. É muito significativo o fato de que os 
dicionários não se põem de acordo sobre muitos pontos de gramática e de 
léxico: há coisas que o Aurélio admite, mas não o Houaiss, e vice-versa. Há 
também dicionários produzidos por equipes de linguistas profissionais, mas 
trata-se de obras de caráter muito técnico e sem repercussão em meio ao 
público geral. 

Também no caso das gramáticas, são os autores particulares que servem de 
referência. Trata-se de filólogos renomados, mas todos já mortos, com a exceção 
do já mencionado Evanildo Bechara, que chegou aos 90 anos em 2018. Ao lado 
de Bechara, a reduzida constelação de gramáticos normativos celebrados inclui 
Rocha Lima, Celso Cunha e Pascoal Cegalla, este último falecido em 2013. Todas 
as outras incontáveis obras que trazem o título ―gramática‖, sobretudo as que se 
dirigem para o ensino escolar, são adaptações didáticas ou versões simplificadas 
das obras assinadas pelos filólogos consagrados. 

É possível dizer então que os autores de gramáticas são agentes de política 
linguística, uma vez que seu objetivo é definir e estabelecer os limites de uma 
―norma culta‖, designação ambígua na qual se confundem e se mesclam as 
tarefas de descrição de determinadas variedades linguísticas e as de 
formalização de um padrão extremamente artificial, inspirado na literatura 
consagrada. Os traços ideológicos dessa política linguística são sempre de 
caráter elitista e conservador. 

Veja-se, por exemplo, o que escreve Rocha Lima nas primeiras páginas de sua 
obra gramatical: ―Fundamentam-se as regras da Gramática Normativa nas 
obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o 
seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático 
estabilizou e consagrou‖. São palavras publicadas em 1957.  
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No entanto, a gramática de Bechara, cuja nova edição revista e ampliada se 
publicou em 1999, segue pelas mesmas trilhas ideológicas: ―A gramática 
normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo o uso e a 
autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos esclarecidos‖. Que critérios 
usa o autor para dizer se um escritor é ou não é ―correto‖ e se um gramático é ou 
não é ―esclarecido‖? Nunca saberemos, porque Bechara não os expõe. 

Domingos Pascoal Cegalla, em sua obra gramatical, escreveu: ―A Gramática, 
segundo a concebemos, não é nem deve ser um fim, senão um meio posto a 
nosso alcance para disciplinar a linguagem e atingir a forma ideal da expressão 
oral e escrita. Maldizer a gramática seria tão desarrazoado quanto malsinar os 
compêndios de boas maneiras só porque preceituam normas de polidez que 
todo civilizado deve acatar‖. Creio ser dispensável comentar essas palavras, nas 
quais aparece um conceito universal de ―civilizado‖ que reduz toda a 
complexidade social e cultural de qualquer povo às crenças e costumes de uma 
classe social específica, uma atitude que traduz a definição clássica de ideologia. 

Assim como nos dicionários mais utilizados no Brasil, também nas gramáticas 
de perfil tradicional percebemos flutuações normativas: um gramático pode 
condenar categoricamente certos usos, enquanto outro os aceita com reservas e 
outro os acolhe tranquilamente. No entanto, no imaginário linguístico das 
camadas sociais letradas, essas diferenças não são levadas em conta, e ―a 
gramática‖, com artigo definido e no singular, é a mítica fonte de uma 
incontestável correção linguística. 

Curiosamente, a partir do início do novo século, começou um movimento 
espontâneo de produção de obras gramaticais assinadas, já não por filólogos de 
formação tradicional, mas por linguistas profissionais, pesquisadores 
universitários com longa experiência de trabalho empírico e teórico. São aquelas 
que costumo chamar de ―gramáticas do novo milênio‖. Resultam de um esforço 
de síntese de quase quarenta anos de pesquisa da realidade sociolinguística do 
Brasil, durante os quais veio se acumulando um conhecimento cada vez mais 
preciso dos usos característicos do português brasileiro, usos que configuram já 
uma gramática própria, tomando aqui o conceito de gramática como o conjunto 
de regras constitutivas de um sistema linguístico. Os autores dessas novas 
gramáticas são Maria Helena de Moura Neves (Gramática de usos do 
português, 2001; A gramática revelada nos textos, 2018), José Carlos de 
Azeredo (Gramática Houaiss da língua portuguesa, 2008); Ataliba Teixeira de 
Castilho (Nova gramática do português brasileiro, 2010); Marcos Bagno 
(Gramática pedagógica do português brasileiro, 2012) e Mário Alberto Perini 
(Gramática descritiva do português brasileiro, 2016). 

Esses usos característicos do português brasileiro sempre têm sido vítimas de 
uma condenação veemente e inflexível nas esferas mais conservadoras da 
cultura linguística nacional, especialmente no ambiente pedagógico, onde uma 
obsessão pela caça intransigente aos ―erros de português‖ caracterizou, até 
poucas décadas atrás, a prática de ensino nas escolas brasileiras. 

A introdução da linguística ―científica‖ nas universidades brasileiras a partir da 
década de 1960 e o desenvolvimento excepcional da sociolinguística no país têm 
produzir mudanças importantes na formação das professoras e dos professores, 
mas ainda não significativos o bastante para alterar as práticas pedagógicas na 
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aula de língua. As novas gerações de docentes aprendem que já não se pode 
reduzir a educação linguística às regras prescritas pela tradição gramatical, mas 
ainda não se sentem seguras no que se refere aos novos conteúdos que devem 
ser ensinados. Mas não se pode negar que tem havido alguns avances positivos 
nesse caminho. 

O que importa sublinhar aqui é o impacto que as novas gramáticas produzidas 
por linguistas poderão ter no futuro próximo. Ainda se trata de obras técnicas, 
que exigem de seus leitores alguma familiaridade prévia com conceitos e noções 
advindos das teorias linguísticas contemporâneas. Dois dos autores citados, 
Castilho e Bagno, produziram versões mais acessíveis de suas obras, com vistas 
a sua utilização nas escolas. 

Algumas dessas gramáticas trazem no título a designação português brasileiro, 
uma clara tomada de posição e talvez de oposição às obras gramaticais 
simplesmente intituladas ―gramática da língua portuguesa‖, com a pretensão de 
servir como instrumento normativo para toda a gente que fala português em 
todos os continentes. Agora se trata de afirmar a identidade particular do 
português brasileiro, uma língua falada por mais de duzentos milhões de 
pessoas, uma língua que tem experimentado mudanças espetaculares ao longo 
dos últimos séculos e que se distancia cada vez mais do português europeu em 
todos os níveis de análise linguística, fato reconhecido por linguistas brasileiros 
e também portugueses. 

Enunciar a autonomia do português brasileiro é um gesto político evidente. 
Contudo, se, por um lado, as gramáticas normativas tradicionais não escondiam 
suas filiações ideológicas, por outro lado os autores das ―novas‖ gramáticas com 
pretensões ―científicas‖ se consideram isentos da necessidade de afirmar suas 
convicções, crenças e juízos de valor. Ora, sabemos que a clássica distinção 
entre prescrição e descrição só se sustenta precisamente como ideologia, uma 
ideologia que a linguística ―científica‖ abraça mas não assume explicitamente. 
No entanto, Deborah Cameron (1995), em seu tratado da higiene verbal, deixa 
claro que a descrição e a prescrição são dois lados de um mesmo desejo: 
controlar a língua ao definir sua natureza. 

Uma só dessas gramáticas novas explicita a ideologia que a sustenta. É a minha. 
Na apresentação de minha gramática, digo com todas as palavras que se trata de 
um projeto político-ideológico de militância a favor do reconhecimento dos usos 
próprios do português brasileiro e de combate explícito às instâncias 
reacionárias da nossa cultura linguística e de nossa sociedade em geral, marca 
historicamente por abissais desigualdades e injustiças sociais de toda natureza. 
Não tenho a ilusão de fazer uma descrição ―neutra‖, porque sei que é um desejo 
impossível de realizar. Meus colegas linguistas, porém, parecem ainda acreditar 
nessa quimera. 

Existe portanto no Brasil uma dupla política linguística, levada adiante por 
agentes que se atribuem o título de ―gramáticos‖. A política das gramáticas 
normativas tradicionais, impulsionada já não por seus autores mas sim por seus 
epígonos e devotos, e a política das gramáticas ―descritivas‖, impulsionada por 
agentes que, embora não se reconhecendo como tais, marcam com novos signos 
a cultura linguística brasileira. 
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Resta ver o que resultará no futuro próximo dessas contradições e mesclas 
político-ideológicas. 
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O SUPRA INCONSCIENTE SOCIAL 

Oswaldo José Ponce Pérez (Venezuela) 

 

O Supra Inconsciente Social como expressão dinâmica dos processos 

sintetizados pelas aglomerações humanas nas suas relações existenciais, 

definido sob a óptica da Psicanálise Jurídica, vai além do que qualquer conceito 

clássico possa expressar respeito à herança psíquica ou filogenética comum ao 

ser humano em suas manifestações grupais, o qual considera assim as 

expressões do conglomerado humano em relação direta com a psique individual 

como uma relação de gênero a espécie. 
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Aquele acervo cognoscitivo que se encontra em cada ser humano como 

patrimônio comum armazenado desde os primórdios da Humanidade pela noite 

dos tempos, explicado tanto pelo Superego freudiano, que não exclui a 

possibilidade da existência de uma dimensão social do inconsciente, quanto 

pelo Inconsciente Coletivo entendido por Jung como as predisposições 

psíquicas de caráter universal através dos arquétipos, assim como também pelas 

conceições de autores mais recentes como Fromm, Hopper, Weinberg, Volkan, 

Foulkes e os vários representantes do Movimento da Grupanálise inglesa, 

constituem-se em base para a construção da teoria do Supra Inconsciente Social 

como entidade imaterial, abstraída circunstancialmente de toda subjetividade 

humana e dos vínculos genético psicossociais do Inconsciente Coletivo ou do 

Inconsciente Social, conceitos esboçados de forma incipiente e delineados 

insuficientemente. 

O acervo do Supra Inconsciente Social constitui o conjunto das expressões 

subjetivas dos inconscientes das Sociedades, materializadas através de seus 

Ordenamentos e Instituições Jurídicas, parâmetros morais, convicções 

religiosas e padrões fáticos assumidos em condições especificas de 

temporalidade, modalidade e localidade baseadas em circunstancias de ordem 

históricas, místicas, sociológicas ou politicas. A transmissão psíquica do registro 

do universo individual evoluciona para as construções culturais do homem 

numa sociedade determinada, procriando assim o material subjetivo ou fio 

ariadnico inconsciente que rege a conduta temporal, objetiva e tangível do 

grupo. O estudo do Supra Inconsciente Social entende as Instituições Sociais, 

entre outras manifestações da produção intelectual humana adotada por um 

grupo organizado numa determinada dimensão espaço-temporal, como criações 

culturais e sociais do homem; então, partindo das premissas do Superego, do 

Inconsciente Coletivo e do Inconsciente Social, coloca o objeto da sua Doutrina 

um degrau acima do cúmulo de experiências humanas idênticas internalizadas 

no mais profundo da psique individual, unidas por laços históricos, nacionais, 

culturais, geográficos, linguísticos, de costumes e de outras índoles na 

psicodinâmica social, as quais constituem uma base de experiências comuns, 

apenas podem significar diretrizes vagas das dimensões coletivas e sociais do 

inconsciente. 

As condutas inconscientes de grupos sociais por si mesmas não alcançam para 

compreender de forma precisa a uma sociedade determinada por serem 

condutas coletivas sem contexto formal que expressam difusamente 

manifestações espontâneas consonantes das quais não existe consciência 

individualmente. Os estudiosos do Inconsciente Coletivo e do Inconsciente 

Social apenas identificam tais condutas grupais, mas não chegam a entender de 

forma sistemática o espirito de uma sociedade em concreto. O fato de ter sido 

reconhecido e aceitado uma herança comum constituída por elementos 

participantes do mesmo pensamento coletivo relacionados intrinsecamente na 

prática cotidiana, determina um avanço importante do conhecimento 

correlativo que informa uma conduta de grupo, mas tais elucubrações são mais 
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próximas ao instinto natural que as estruturas lógicas do linguajem inconsciente 

materializado nas estruturas sociais como criações produto do labor cultural do 

quefazer humano, as quais constituem o horizonte do estudo do Supra 

Inconsciente Social, sendo este assunto um dos núcleos da Psicanálise Jurídica, 

como conhecimento da ciência psicanalítica aplicada socialmente.               

Estruturas positivas do mundo fático  correspondem proporcionalmente com a 

produção subjetiva do pensamento social na construção de suas Instituições, o 

que permite ao Supra Inconsciente Social compreender as condutas objetivas do 

grupo através de silogismos lógicos que se direcionam desde o exterior social, 

desde complexas produções no mundo cultural ao mais intimo do mundo 

psíquico dos conglomerados humanos. 

Para entender metodologicamente as premissas explanadas, faz-se necessário 

ilustrar o desenho da carreira antropológica desde os alvores da humanidade. O 

homem primitivo necessariamente teve que adotar regras rudimentares de 

comportamento para sua supervivência devendo submeter-se a elas 

indefetivelmente. Enquanto o ser humano começa a viver em grupos, sua 

conduta também mudou pela necessidade de regulamentar suas relações 

intersubjetivas. Naquelas primeiras organizações triviais a palavra, além de ser 

veículo de interação linguística, também foi usada para instrumentalizar as 

regras indispensáveis à subsistência daquelas coletividades primitivas. 

Através das agrupações básicas a sua existência, o inconsciente do homem das 

cavernas começa a armazenar elementos comuns em cada individuo 

transformando assim a palavra originária em concepções linguísticas no seu 

incipiente inconsciente em relação direta de interiorização dos elementos 

cotidianos positivados pelas atuações objetivas enviadas ao plano subjetivo. O 

inconsciente coletivo primitivo se origina aqui no recalco das experiências 

existenciais comuns nas primeiras agrupações antropológicas. Os códigos de 

comportamento, assim como as formas instintivas de atuação do individuo, 

vieram a consolidar a infância do inconsciente coletivo da humanidade. 

A bioantropologia, estudando a evolução genética biológica do homem, pode 

assim auxiliar a teoria do Supra Inconsciente Social para alcançar a 

compreensão atual de sua construção intelectual na adaptação e evolução, 

passando pela antropologia social e cultural no âmbito paralelo da etnografia 

que estuda de forma sistemática as práticas dos grupos humanos, os quais 

acumulam sem solução de continuidade as experiências existenciais do acervo 

comum no caminho da evolução social. Depois de longos estágios de 

organizações primárias, aparecem as institutas intuitivas dos grupos que 

abrangem as organizações de características regulamentadoras de conduta 

coletiva primitiva e outras de caráter místico ou religiosas, com tendência a 

estabelecer a paz social através de normas de convivência fundamentais que 

estabelecem uma espécie de governo arcaico de natureza divina. 
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Os homens progrediram para criações culturais mais complexas que lhe 

permitiram uma organização levemente superior socialmente fundamentada no 

acervo psicogenético comum, mas sem tomar consciência da origem subjetiva 

das mesmas. O Inconsciente Coletivo e Social foi armazenando no percurso da 

história a grande bagagem de conhecimento humano que até hoje guarda no 

mais profundo da psique coletiva. Neste estado de coisas, a psicanálise 

conseguiu demonstrar atividade subjetiva na sociedade, porém ainda não 

consegue entrar no inconsciente coletivo e social pelos métodos tradicionais de 

que se vale para explicar tal psicodinâmica. 

Os doutrinários da psicanálise fizeram um labor cientifico preponderante nas 

investigações e conceptualizações dos fenômenos psíquico-sociais, e têm 

avançado consideravelmente na estruturação da teoria psicanalítica. A 

Psicanálise Jurídica, como corrente hibrida do Direito e Psicanálise, tem seus 

postulados nos Princípios Gerais do Direito e da Psicanálise, portanto na 

apresentação dos seus argumentos, parte das proposições da doutrina 

psicanalítica do Inconsciente Coletivo e do Inconsciente Social, ambas em 

estreita relação com o Inconsciente Individual multiplicado na dimensão social. 

A Psicanálise Jurídica constitui não apenas uma corrente psico-jurídica, mas 

busca apresentar um método terapêutico para a sociedade valendo-se dos 

princípios que informam o Supra Inconsciente Social para definir as Institutas 

da criação cultural do homem como expressões de um mesmo fenômeno 

inconsciente em distinto nível de manifestação. O inconsciente coletivo o social 

por si mesmo se demarca dentro das premissas que permitem identificar sua 

existência, mas não são suficientes para determinar o sentido que essas mesmas 

manifestações inconscientes possuem. Faz-se necessário focar a investigação 

cientifica nas concretizações do psico-inconsciente grupal, as quais se 

materializam nas institutas produzidas em níveis superiores de organização. Já 

quando o homem social começa a ter estruturas complexas na dinâmica 

existencial do conglomerado coletivo, pode ter a ciência psicanalítica objeto de 

estudo para através de tais estruturas voltarem-se ao encontro da origem 

inconsciente que as conformaram. 

O Supra Inconsciente Social constituído pelas criações culturais do saber 

humano materializado nas institutas sociais ou organizações superiores de 

naturezas heterogêneas, uma vez positivadas ou individualizadas, se desligam 

circunstancialmente do inconsciente coletivo o social mantendo as diferentes 

entidades psíquicas em distintos níveis de existência sua autonomia funcional. 

Assim individualizadas as duas entidades psico-plurais, se origina uma quebra 

do fio ariadnico na correlação de causa e efeito criando uma espécie de censura 

entre o inconsciente coletivo ou social instintivo e as materializações culturais 

da psique social positivada que compreendem o Supra Inconsciente Social. 

A tarefa principal da Psicanálise Jurídica, uma vez definido o conceito de Supra 

Inconsciente Social, é conseguir esse fóssil transicional produzido pela quebra 
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relacional causa e efeito, quebrando a censura entre as tênues pulsações 

psicossociais e a construção cultural positivada. Agora bem, a prática clinica 

tradicional da psicanalítica continua sendo o instrumental com que o 

psicanalista social vai tratar a coletividade, e o Direito através de suas Institutas 

e elementos normativos, quem vai munir o tratamento terapêutico na sociedade 

por ser seu elemento mais característico a coercibilidade. 

Retomando a sequência lógica argumental, os processos inconscientes das 

sociedades representam a origem das construções culturais, mas não 

determinam isoladamente o espirito social, senão por entidades positivas 

objetivas as quais se desligam de sua fonte para manter autonomia existencial e 

expressão formal. Nessa ordem de coisas para analisar as sociedades não basta 

individualizar a criação cultural feita por processos intelectuais com finalidades 

organizativas, mas também temos que descobrir os tênues pensamentos da 

psique social. 

O homem na sua convivência coletiva necessariamente teve que criar essas 

entidades organizacionais, raciocinando de acordo as condições e conveniências 

do momento histórico. O trabalho intelectual empregado a esses fins se 

distingue inequivocamente das intensidades dos processos inconscientes que 

transcende o universo individual, em que na elaboração das construções 

positivas culturais o homem se vale de raciocínios lógicos para esses logros. É a 

obra acabada de sua intelectualidade com propósitos finalistas a diferença da 

psique coletiva que simplesmente se manifesta sem nenhuma atividade 

racional. 

A Psicanalise Jurídica na prática clínica pode alcançar o pensamento social 

quando analisa suas instituições mesmo que não tenham relevância em 

aparência, toda vez que todas as materializações intelectuais da mente coletiva 

constituem o Supra Inconsciente Social. Quando o objeto da análise é feito 

direcionado para os Ordenamentos Jurídicos ou para as outras construções 

intelectuais da atividade cultural da sociedade, o analista tem as premissas do 

silogismo logico que logo encontrando a dimensão perdida, unirá o plano 

objetivo com o plano inconsciente. A prática psicanalítica deve começar das 

expressões institucionais positivas no Supra Inconsciente Social para depois 

encontra o sentido subjetivo que originou o produto da psique coletiva. O labor 

do psicanalista jurídico não somente consiste em encontrar o caminho perdido 

entre as duas dimensões que a censura oculta, mas em entender a natureza 

intrínseca da instituição em concreto para obter as premissas necessárias que 

utilizará como ferramentas na sua atividade indutiva. 

O Inconsciente Coletivo o Social composto por entidades psíquicas que existem 

por si mesmas comporta manifestações da psique pluralizada, com vida própria, 

mas não possui positividade, a diferença do Supra Inconsciente Social que é 

determinado objetivamente por estruturas concretamente definidas. O 

pensamento social se encontra informado pelos elementos raciocinados 
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característicos de uma sociedade estruturada. Por médio do Supra Inconsciente 

Social se consegue chegar ao mais profundo da psique social, permitindo assim 

exercer objetivos terapêuticos quando necessários à saúde grupal. Não existe 

uma jerarquia funcional no aparelho psíquico da sociedade, mas coexistem em 

níveis distintos estruturais aum quando possuem uma natureza global, sendo 

possível deduzir o sentido intrínseco jacente no grupo por meio do raciocínio 

lógico quando se obtém as premissas componentes dos complexos culturais do 

homem no labor criativo de elementos concretos. 

No campo do Supra Inconsciente Social as ficções de Direito assumem um papel 

importante para a compreensão das construções jurídicas que se traduzem nos 

ideais de uma sociedade estruturada para alcançar fines grupais específicos. O 

pensamento social adquire caráter positivo valendo-se das ficções jurídicas 

idealizadas para obter mecanismos terapêuticos nas sociedades susceptíveis de 

ser desviadas nos seus fines próprios. Quando as instituições são 

desnaturalizadas a ordem social e jurídica perde legitimidade pelas condições de 

fato imperantes, as quais levam ao caos social. Os grupos coletivos são afetados 

pelas tais circunstâncias e a sociedade geralmente se dirige a um sistema de 

autodefesa coletiva e outras vezes a sua autodestruição. A sociedade se subverte 

e a psique social entra em um estado de neuroses coletiva perdendo vigor suas 

instituições e os grupos humanos que a conformam não conseguem se explicar a 

origem subjetiva de tal hecatombe. O Inconsciente coletivo e Social permanece 

manifestando sua atividade latente, mas essa expressão psíquica na sociedade 

não é capaz de oferecer por si mesma à psicanálise as premissas para entrar nas 

profundidades da mente social com os silogismos lógicos da terapêutica 

psicanalítica. A manifestação do Inconsciente Coletivo ou Social apenas é 

atividade latente da intimidade psíquica social, mas não pode ser decantada no 

processo complexo que implica a transformação do pensamento difuso da 

mente social para o pensamento objetivo positivado pela sociedade, em virtude 

de ser uma expressão disseminada sem sentido aparente e sem controle nem 

ordem pelas instituições jurídicas ou sociais que as regulam. 

A experiência clínica da Psicanálise Jurídica quando entra na área de terapia 

dos grupos, primeiro enfoca metodicamente as institutas que conformam o 

Supra Inconsciente Social isolando os componentes estruturais das formas 

sociais para logo orientar seu trabalho de investigação no descobrimento das 

origens ocultos na conduta manifesta do coletivo. O caminho da investigação é 

percorrido do plano externo ou manifesto ao âmbito interno ou subjetivo da 

mesma sociedade, em atenção que o acervo genético dos grupos humanos só se 

verifica através de suas estruturas organizacionais dentro das sociedades. 

Quando o Supra Inconsciente Social é identificado pelo trabalho de investigação 

da Psicanálise Jurídica, e assim diagnosticada algum tipo de neuroses ou outra 

afecção na psique social, se colocam em funcionamento todos os instrumentos e 

práticas psicoterapêuticas para entender a disfunção orgânica relacionada às 

manifestações externas na ordem social. Determinado o quadro clínico procede 

a Psicanálise Jurídica a subministrar o tratamento terapêutico modificando as 
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instituições interditadas através da criação de ordenamentos e instituas 

necessária ou elaborando as novas estruturas sociais para modificar a conduta 

coletiva no sentido que seja determinado, para o qual se faz pressente a técnica 

elaborada das ficções jurídicas. 

A Psicanálise Jurídica estabelece um método de investigação para a prática 

clinica atendendo a organização do aparelho psíquico social em dois níveis 

subjetivos, por um lado o inconsciente coletivo o social explanado pelos autores 

tradicionais o qual por si mesmo é incapaz de ser isolado para ser estudado a 

fim de descobrir o sentido interno de suas manifestações; e por outro lado o 

Supra Inconsciente Social o qual está constituído pelas criações culturais do 

homem para sua estruturação organizativa, entidades objeto das análises 

previas para delas partir hasta as profundidades das condutas sociais no seu 

sentido intrínseco. As sociedades tem capacidade de pensamento e de atuação 

quando produzem instituições positivadas em estruturas moleculares da 

inteligência social, formuladas por sistemas lógicos de atuação que organizam e 

coadjuvam a existência humana. A base de dados de conhecimento universais 

que compõem a genética social há estado presente e tem sido utilizada por o ser 

humano desde tempos imemoriais. O homem com o decorrer do tempo desde a 

pré-história elabora instituições culturais com fins supra individuais como 

resultado de sua inteligência coletiva. A produção humana na esfera 

organizativa de seus indivíduos com fins coletivos foi passando de geração a 

geração e de umas sociedades a outras que vão internalizando na psique social a 

sabedoria coletiva através das instituições e produções culturais. Muitas 

instituições foram permanecendo na memoria dos povos por períodos longos da 

história configurando assim elementos do Supra Inconsciente Social da 

humanidade. 

Embora ainda exista resistência para aceitar algum tipo de atividade psíquica 

social, mesmo com os avanços científicos alcançados pela humanidade 

atualmente, é inegável a comunicação entre as sociedades por conduto de suas 

instituições e criações culturais no esforço comum a sua organização existencial 

as quais se transmitem no plano do inconsciente, sendo recalcadas fora da 

consciência do grupo em sua trajetória coletiva particular embora não estejam 

conscientes de sua existência. 

Ao contrário do que alguns autores afirmam, é possível atualmente atribuir 

aspectos inconscientes a uma sociedade como tal, além de compartilhar 

aspectos inconscientes derivados de um mesmo processo social. Nada impede 

que múltiplas sociedades desconhecidas possam compartilhar instituições e 

criações culturais de um passado remoto por diferentes épocas, toda vez que no 

Supra Inconsciente Social é também atemporal. O Supra Inconsciente Social 

como processo de socialização possui uma natureza filosófica política na 

internalização das regras estruturais por distintas sociedades de forma 

homogênea na trama comunicacional do coletivo. 
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Na investigação dos sistemas sociais com a finalidade de entender a consciência 

coletiva, a Psicanálise Jurídica apresenta particulares parâmetros de estudo da 

mente social, os quais abrangem não exclusivamente as instituições e criações 

culturais dos grupos causadores, mas também os processos legislativos para 

conhecer o espírito do legislador e assim entender o sentido das Leis como 

Instrumentos Normativos que regulam a conduta social. As Leis como entidades 

normativas coletivas constituem expressões  da cultura humana com alto grau 

de efetividade no estabelecimento da ordem e da convivência grupal, portanto 

são tais entidades do pensamento social bases fundamentais na obtenção das 

premissas necessárias na clínica Psicanalítica Jurídica para compreender o 

Supra Inconsciente Social. 

Assim também os mitos, fantasias, símbolos, convenções sociais e outras 

manifestações culturais do homem podem ser positivados nos sistemas sociais 

sublimando-se em estruturas e construções da psique social, de fato muitas de 

tais elaborações adquirem forma a traves do processo criativo coletivo, porem é 

também matéria de estudo que conforma o Supra Inconsciente Social. 

Finalmente é importante frisar também a presença da censura entre o Supra 

Inconsciente Social e o grupo humano singular. A censura do Supra 

Inconsciente Social se vale de transferências, simbolismo, similitudes, e vários 

elementos subjetivos para substituir o verdadeiro sentido e espírito das 

instituições e criações culturais da sociedade, desnaturalizando muitas vezes sua 

finalidade intrínseca e assim desviar ao coletivo dos ideais desejados, 

produzindo o caos social que conclui na autodefesa coletiva. Quando as 

instituições sociais e criações culturais se desnaturalizam moral, ética, social e 

politicamente, a sociedade entra em pânico ocasionado por eventos traumáticos 

dolorosos da decomposição social convertendo ao grupo em vitima da mesma 

sociedade o qual reage utilizando o instinto natural de supervivência para 

resistir e exercitar seu sistema de autodefesa coletiva em estado de necessidade 

por razões existenciais em uma espécie de apocalipse. 

Em essa situação de fato, a Psicanálise Jurídica, com sua prática clinica, refunda 

a sociedade e depura suas instituições no processo de ressurgimento, 

fortalecimento e consolidando seus ideais em benefício da saúde social, 

encerrando assim de forma sistemática o ciclo de degradação psicopatológica 

nos sistemas sociais.        

Finalmente, vale destacar o fato de que as sociedades, na procura de seus ideais, 

não escapam ao método universal de ensaio e erro, portanto sempre tem 

existido fatores de poder que inclinam a balança social em sentido de seus 

interesses e provocam assim o que a Psicanálise Jurídica denomina como 

Escravidão Civilizada, donde o homem é convertido em uma mercadoria  a 

mais no tráfico da miséria humana por causa das aberrações institucionais.  

_____________________________________________________ 
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A LITERATURA E A ESCLEROSE DA SENSIBILIDADE 

 

João Wanderley Geraldi* 

O conselho tecido na substância viva da existência 
tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está 
definhando porque a sabedoria – o lado épico da 
verdade – está em extinção. (Walter Benjamin) 

 

Introdução 

Inicio contando um diálogo com dois colegas da Universidade de Siegen 

(Alemanha) quando estive lá como pesquisador visitante, hóspede do Prof. 

Bernrd Fichtner e María Benites. Num jantar, também regado a vinho, tive 

coragem de fazer uma pergunta que sempre me intrigou e eu queria ouvir a 

resposta de um amigo cujo pai morreu em campo de concentração porque era o 

chefe do partido comunista da aldeia em que moravam. E como consequência 

disso, o Prof. Fichtner, pelo seu sobrenome, teve inúmeras dificuldades para ser 

contratado depois de concursos em universidades alemãs, muitos anos depois 

de encerrada a guerra, mas em plena guerra fria. Seu contrato na Universidade 

de Siegen foi possível porque o reitor de então colocou seu cargo à disposição do 

Ministério caso a liberdade acadêmica fosse recusada à universidade que 

dirigia. Nada melhor do que dirigir a pergunta precisamente a um dos que 

sofreu na infância pela orfandade não da guerra, mas da perseguição 

ideológica e que continuou a sofrer nos começos da sua carreira universitária 

pela perseguição política a um sobrenome! 

Queria saber “- Como o povo alemão não notou o que estava acontecendo nos 

tempos de Hitler?” 

Recebi uma resposta que me fez calar: “- Como vocês, brasileiros, conseguem 

caminhar pelas ruas de suas cidades vendo pessoas dormirem no chão das 

calçadas, sem teto, sem comida, sem nada?” 

Desde então, a questão da sensibilidade me fustiga. Como chegamos à insensibilidade? 

Como construímos relações sociais tais que naturalizam a miséria, que cegam os 

passantes que não as veem e que segam os futuros de milhões de habitantes do 

planeta? 

____________________________ 

* Professor titular aposentado da Unicamp. Endereço: www.blogdogeraldi.com.br e 

jwgeraldi@yahoo.com.br. Texto elaborado para conferência no Clirsertão – 4ª. Congresso Internacional do 

Livro, da Leitura e da Literatura no Sertão, Universidade de Pernambuco, Petrolina, maio de 2018 
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1. As guerras e a bestialidade humana 

Aceitemos, antes de tudo, que os horrores das guerras brutalizam os homens; o sangue 

e a morte nas trincheiras transtornam: a guerra é um espaço impossível para a 

sensibilidade. Mas as guerras sempre existiram, pode-se responder. Sim, existiram 

porque o mal, desde a Antiguidade, sempre foi considerado o outro, o estrangeiro; e 

feio foram considerados seus modos de vida, seu vestuários e indigestas suas comidas: 

os franceses eram criticados pelos ingleses por comerem rãs; os ocidentais consideram 

inaceitável que chineses comam cães! 

Do medo do Outro, do estrangeiro, associado ao desejo de posse e poder, surgiram as 

guerras. E as guerras destroem não só as cidades e os homens que nelas morrem: 

desconstroem a humanidade que o processo civilizatório, a duras penas, foi fazendo 

emergir em cada um de nós. Estes momentos de catástrofes que continuam a assolar a 

humanidade nas atuais guerras localizadas persistem e insistem: os bombardeiros 

teleguiados, os mísseis enviados de longe, tudo não deixa de martirizar o Outro que foi 

tomado como inimigo. Nos dias atuais, sem sombra de dúvidas, este Outro demonizado 

são os muçulmanos, cujos fanatismos se aprofundaram precisamente porque foi a 

única fórmula que encontraram para sobreviver ao martírio constante iniciado desde a 

Guerra do Iraque, passando pela fabricada ―primavera árabe‖, continuada no 

Afeganistão pelo Nobel da Paz Barack Obama e ampliada para a Síria por um demente 

que governa a maior potência bélica do mundo.  

No mundo moderno, que sempre representou o inimigo religioso ou nacional 

com feições grotescas, nasce a caricatura política. Foram ferozes, na época 

da Reforma, as caricaturas com as quais protestantes e católicos 

representavam o papa e Lutero. [...] Entre os séculos XIX e XX temos a 

caricatura anticlerical. (Eco, 2007, p. 190) 

Para os brasileiros que estão vivendo estes tempos sombrios e tenebrosos, não é 

necessário lembrar como a imprensa marrom, entre nós representada pela revista 

VEJA, vem caracaturizando lideranças populares e políticos que de alguma forma ou 

outra lutam por outras relações sociais no mundo da capitalismo financeiro.   

Em um romance notável, O Relatório Lugano, Susan George, jornalista e escritora, 

reúne os cem maiores cientistas do planeta para realizarem as seguintes tarefas: 

a de identificar as ameaças ao sistema capitalista liberal e os obstáculos para 

sua generalização e preservação à medida que adentramos o novo milênio; 

a examinar o presente curso da economia mundial à luz dessas ameaças e 

obstáculos; 

a recomendar estratégias, medidas concretas e mudanças de rumo com o 

objetivo de ampliar ao máximo as possibilidades que o sistema capitalista de 

mercado aberto globalizado proporcionará.    (2002, p. 25) 

Sob o crivo do grupo, passaram os problemas mais graves do mundo contemporâneo: o 

crescimento populacional; a crise ecológica, o capitalismo de quadrilhas (que levou à 

crise ainda não superada de 2007/2008); a exaustão dos recursos naturais; os 

extremismos de diferentes naturezas – fanatismo religioso ou nacionalismo fascista, 

etc. Tudo num mundo ficcional compreensível. É surpreendente que a recomendação 
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principal das personagens-cientistas será a redução da população do planeta em no 

mínimo 4 bilhões de pessoas, sugerindo que isso se faça por guerras localizadas, em 

territórios definidos. O esforço de guerra levaria à produção, a indústria continuaria a 

produzir e a ciranda financeira poderia permanecer por mais uns 100 anos.  

2. A velocidade e a obsolescência  

Talvez se possa atribuir às guerras a bestialidade que nos habita, uma suposta violência 

inata que tornaria letra morta as interpretações de Rousseau e do bom selvagem ou da 

criança de natureza livre e boa. Mas também ruiria a consciência cristã incutida pelo 

Espírito Santo na pia batismal que nos permitiria distinguir o bem do mal. E tantas 

outras interpretações metafísicas do modo de constituição do homem. Restaria sempre 

pensar nas condições que nos fazem ser o que somos, como chegamos a ser o que 

somos: retomar, portanto, os estudos dos processos civilizatórios apesar da barbárie 

que nos circunda.  

Para fazer isso, teremos que pôr sob exame os valores da sociedade contemporânea. E 

entre estes valores, um deles se sobressai: a velocidade. Vivemos um tempo veloz. 

Ninguém tem tempo de ócio, todos correm. Para onde? Não se trata simplesmente da 

velocidade conseguida pelas novas tecnologias. Também as tecnologias tradicionais, se 

examinadas, mostraram que há mais ou menos 150 anos procuramos desenvolver 

máquinas que nos tornem velozes: desde os carros com alavancas ainda puxados por 

cavalos até os aviões supersônicos contemporâneos. Deslocamentos rápidos. Se isto foi 

um bem para a humanidade, trouxe também um efeito colateral que a cada vez se 

aprofunda mais: o desenraizamento. Com a internet, nos tornamos habitantes do 

mundo, estamos aqui e em outros lugares. Ou em lugar algum. Tornamo-nos virtuais, 

velozes e ... obsoletos.  

Com uma rapidez espantosa, fomos galgando outros patamares graças às tecnologias. 

Para não ficarmos apenas na literatura, lembremos outra arte: Cinema Paradiso, filme 

de Giuseppe Tornatore que focaliza os primórdios das salas de projeção nos centros das 

cidades a que acorriam os habitantes. Era o máximo de tecnologia. E uma vida em 

comunidade era suspensa durante os filmes, vivendo a ficção da tela por momentos, 

mas sempre em conjunto de modo que o estar ali vendo era um estar com os outros. No 

entanto, os cinemas desapareceram das cidades e se recolheram às catedrais 

contemporâneas, os shopping-centers. Vai-se ao cinema quando se cansa de ficar em 

casa, porque os filmes que se podem ver estão disponíveis em diferentes canais da TV, 

no Netflix e outras empresas semelhantes.  

Mas nesta área nossa geração passou por mudanças constantes: nem bem sabíamos 

usar o vídeo – em torno dele surgiram inúmeros negócios que estão hoje esquecidos – 

passamos para o DVD e nem chegamos a aprender a usar todas as potencialidades do 

aparelho e já estamos com o Blue-Ray. O cinema veio para dentro de casa; não se vai ao 

cinema, ninguém se arruma para ver um filme: vê-se filme de pijama em casa, no sofá.  

Não se trata de imaginar que estou pensando que isso não deveria ter acontecido! 

Quanto mais facilidade houver de acesso do povo à arte, melhor será. O que estou 

apontando como uma consequência tenebrosa é a obsolescência produzida e 

desnecessária.  
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Quando o apanágio de uma sociedade se tornou a velocidade, a obsolescência se torna 

uma necessidade. As novas tecnologias e os novos aparelhos cada vez mais sofisticados 

vêm criando um lixo eletrônico que o planeta, cujos recursos são finitos, não poderá 

aguentar para sempre. Talvez uma parada; talvez pudéssemos continuar com nossos 

telefones celulares sem trocá-los pela mais recente invenção da Apple, da Sansung ou 

de qualquer outra empresa.  

Quando a mercadoria se tornou a marca social; quando o consumo do novo se tornou 

símbolo de progresso pessoal; quando ao lado da miséria encontramos todas as 

mercadorias consumíveis no supermercado, quando tudo isso nos aconteceu e nos 

tornamos nós próprios mercadorias e portadores de mercadorias, chegamos a um 

ponto em que tudo deve passar rápido. Ora, todo sentimento perdura. Então é preciso 

jogar o sentimento para a cesta do lixo. E com isso se cumpre o projeto da 

modernidade: a razão sem sentimentos afastou do mundo a sabedoria, que é o lado 

épico da verdade como disse um dia Walter Benjamin (1994, p. .   

Não há tempo para nada. Todos nos queixamos da falta de tempo. Precisamos seguir 

velozmente, mas para onde? 

3. Desde quando o falso se tornou um valor? 

Há pouco tempo estive lendo um livro de Paulo Setúbal – Nos Bastidores da História. 

Uma leitura deliciosa para os tempos que correm, porque se volta atrás na linguagem e 

no que ocupava o pensamento das pessoas. O livro é de 1928, mas o que conta como 

―bastidores da história‖ é do tempo do primeiro e segundo Impérios e do começo da 

república. Ele nos soa hoje como se fossem crônicas de fofocas (e elas foram publicadas 

inicialmente em jornais). Para usufruirmos um pouco destas ―fofocas‖, tomemos a 

crônica dedicada a Dona Carlota Joaquina. 

O autor explora o fato de que D. João VI e sua mulher, Carlota Joaquina, simplesmente 

se detestavam! Jamais estavam juntos a não ser quando o protocolo o exigia. Chega a 

pormenores: quando D. João adoecia, Carlota Joaquina o visitava e cuidava dele; 

quando Carlota estava doente, D. João não aparecia...  Também é sabido que D. 

Carlota, nossa primeira rainha, detestava o Brasil, tanto que no retorno, ao chegar a 

Lisboa, dizem que jogou ao mar (ou ao Tejo?) os sapatos que usava porque desta terra 

não queria levar nem um grão de pó!  ―Não teve ainda esta nossa pobre, inofensiva 

terra de papagaios, detratora tão azeda e tão feroz...”  A fofoca desta crônica fica por 

conta dos amores de D. Carlota com Fernando Carneiro Leão, casado com a ciumenta 

D. Gertrudes. 

A rainha fez loucuras pelo moço. Mas Fernando Carneiro Leão era casado e 

tinha mulher ciumenta. A mulher, D. Gertrudes Pedra, enfureceu-se. Disse 

coisas tremendas contra D. Carlota. Não houve impropérios, por mais nus, 

que o ciúme não fizesse espumejar na boca da enganada. A rainha soube 

daquelas iras. O seu orgulho, evidentemente, não sofreu o ser assim 

violentamente ultrajada por uma mulherinha.   

Aconteceu um dia que D. Gertrudes é assassinada. D. João ordena que o 

desembargador Albano Fragoso investigasse. E depois dessa investigação, D. João 

recebe o desembargador: 
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- Que apurou, desembargador? 

- Senhor! Como juiz, sei quem mandou matar a D. Gertrudes, mulher de 

Fernando Carneio Leão. As peças do processo não deixam dúvida. 

- Muito bem. Então? 

- Como homem, Majestade, eu não sei! 

D. João intrigou-se. Determinou: 

- Ordeno que fale! 

- Vossa Majestade ordena-me. Não tenho que discutir. Cumpro as ordens de 

V. Majestade: foi a Rainha, minha senhora, quem mandou o mulato Corta-

Orelha assassinar a D. Gertrudes. Vossa Majestade poderá constatá-lo neste 

processo... 

Lá arremata o cronista: 

“D. João, aturdido com o que ouviu da boca do desembargador José Albano 

Fragoso, disse ao juiz: 

- Convém que desapareça, para sempre, mais este escândalo de minha 

mulher. 

“Tomou o processo, leu-o, e mandou queimar a papelada. Nunca mais se 

falou em juízo deste crime.” 

 Como se sabe, a ―fofoca‖ tem que parecer verdade para fazer sentido, mas também tem 

que parecer exagero. Ela pode ter um fundo de alguma verdade, mas em geral a fofoca 

tem por base a invenção mentirosa. A mentira com seus exageros.  

Parece que a inverdade passou a valor a partir da ―publicidade e propaganda‖. O 

marketing mente, todos sabemos. Em minha cidade, com frequência ouço uma estação 

de rádio que se apresenta como ―a rádio online mais ouvida do Brasil‖. Trata-se de uma 

FM que há poucos quilômetros de distância da cidade desaparece. O marketing da 

emissora não poderia dizer ―a mais ouvida do Brasil‖ porque isso tornaria o enunciado 

ridículo e ridicularizável. Mas ao dizer ―a rádio online‖, o ouvinte não tem a mínima 

chance de verificar se há alguma verdade no enunciado. Para a dicção do marketing não 

importa qualquer verificação de verdade. Continuará a dizer de qualquer coisa que é ―a 

melhor‖ e nossos ouvidos esqueceram de escutar e nosso cérebro de pensar. A falsidade 

passa por verdade.  

Da fofoca para o marketing, do marketing para os vazamentos de informações sigilosas 

até chegar às Fake News: vivemos num mundo em que a não verdade se tornou tão 

comum, tão presente, de convívio constante, que foi preciso cunhar o conceito de ―pós-

verdade‖. Não é preciso trazer exemplos das consequências da eleição do falso como 

valor social. Suas consequências são gritantes: desde a destruição de sujeitos jogados 

na lama até guerras moralmente justificadas numa inverdade, como foi o caso das 

―armas atômicas‖ de Sadan Houssein com que, sabendo que era mentira, Bush 

desencadeou a guerra do Iraque. Logo saberemos que o bombardeio da Síria, além de 

imoral e diplomaticamente desastroso, foi justificado numa mentira.  
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E o pior é que no mundo da pós-verdade as mentiras deslavadas são apontadas quase 

instantaneamente e nada acontece! Particularmente as mentiras ou meias verdades da 

imprensa tradicional. Destrói-se a vida dos ―outros‖, aqueles que não comungam com o 

mercado e com o neoliberalismo, e nada, mas absolutamente nada acontece! E na 

semana seguinte as mesmas capas, os mesmos dizeres. A honra de dizer o apurado, de 

dizer o mais fielmente possível o acontecido se tornou obsoleta.  

4. A banalização da vida 

Para além da circulação do não verdadeiro, da meia verdade ou mesmo da falsidade, 

algo mais sutil e menos visível vem acontecendo: a banalização da vida pela 

espetacularização de tudo. Há um acidente com um morto no asfalto, a TV sem 

autorização dos familiares, filma, divulga, torna ‗acontecimento‘ sem sequer pedir 

licença! Vai mesmo aos empurrões, cinegrafista e repórter estão junto do fato. Não 

importa a imagem mutilada, o sofrimento ali, presente. Importa a imagem. Importa 

conseguir uma manchete. Importa chegar ao nacional... e se possível ao internacional: 

fazer virar notícia. E faz-se tudo em nome do sagrado princípio da ―liberdade de 

expressão‖, como se por direito divino o exercício jornalístico desta liberdade 

permitisse a exploração do corpo e do sentimento das pessoas.  

E o pior veio junto: muitos intelectuais fazem questão de estarem ―na mídia‖. Juízes se 

tornaram atores mais do que julgadores. Delegados não precisam investigar, basta dar 

entrevistas... Tudo é uma questão de imagem. 

Em prosa poética, Mara Emília Gomes Gonçalves registra a tragédia do 1º. de maio de 

2018, o incêndio do Edifício Wilton Paes de Almeida, ocupado por ―sem tetos‖ numa 

sociedade em que há 100 milhões de pobres e 6 bilionários que detém a mesma riqueza 

que despossuem estes mesmos 100 milhões:  

A tragédia colocada no Primeiro de Maio anuncia as dificuldades e 
tormentas de um tempo vindouro muito mais do que a bonita música de 
Alceu Valença: “tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais…”. E os sinais não 
são sutis e se apressam pelo tempo da desesperança. 
Assistimos entorpecidos pela incredibilidade e pela fúria ensandecida dos que 
se opõem. Mostram a tragédia invertendo culpas e vítimas, não aproximam 
as câmeras, não “intimizam” os ângulos de forma que apareçam estragos e 
ruínas, não precisam estar humanizados. 
Aproveitam as imagens do fogo que consome tudo, é ainda o mesmo fogo que 
queimou hereges, rebeldes, bruxas e curandeiras. Não vasculham sequer a 
dor das perdas, como se não fossem humanos por não ter: – não perderam 
nada, os que nada tinham! 
E assim figuras blasés pululam em inserções midiáticas com seus 
comentários realizados em tons elegantes e, por vezes, sofisticados, dotados 
de sentidos absurdamente envernizados de ordem e bons costumes, um 
disfarce ideal num mundo desigual para iguais. 
O que temos nós se não as vidas? As nossas próprias vidas e de mais 
ninguém? Teremos tempo? Compaixão? Respeito? Teremos amor? Teremos 
futuro?  E as perguntas fazem um processo inverso ao erguer de um muro, 
como se fosse possível cada pergunta encerra em mim um tijolo, e um vazio 
enche meu peito e cabeça. (disponível em http://blogdogeraldi.com.br/uma-
dor-habitando-meu-peito-e-desabrigada-de-
humanidade/?preview=true#.WuuREYS02nM.facebook ) 

 

http://blogdogeraldi.com.br/uma-dor-habitando-meu-peito-e-desabrigada-de-humanidade/?preview=true#.WuuREYS02nM.facebook
http://blogdogeraldi.com.br/uma-dor-habitando-meu-peito-e-desabrigada-de-humanidade/?preview=true#.WuuREYS02nM.facebook
http://blogdogeraldi.com.br/uma-dor-habitando-meu-peito-e-desabrigada-de-humanidade/?preview=true#.WuuREYS02nM.facebook
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O filósofo espanhol José Luís Pardo parte para a análise desta banalização produzida 

pela mídia a partir da seguinte hipótese: ―o significado de uma comunicação 

audiovisual é um conjunto de diretrizes para seu esquecimento, um convite à 

amnésia. Neste sentido é irrelevante dizermos que as mídias são banais, é 

desnecessário recordar suas mensagens, estamos seguros de sua reprodução, tornam 

supérflua toda memória.” 

Ora, o que não é memorável, que não merece guarda, é banal, é corriqueiro. Com a 

tecnologia da produção de mensagens televisivas, e depois com todas as possibilidades 

de arquivo de tudo, a memória já não é mais corporal, não é interna. A memória é 

externa, está nos arquivos, no computador e no celular, nas ―nuvens‖. E por lá ficam à 

disposição, de modo que o memorável é um arquivo revisitável, não uma experiência 

irrepetível, um amor abrasador, uma paixão avassaladora, e... uma leitura que nos toca, 

que nos move, que nos comove. Nada disso é necessário guardar: ponha no arquivo e 

esqueça por lá, porque amanhã haverá outras mensagens, aos borbotões; outros 

arquivos a salvar; outras experiências – outro edifício pegara fogo!; outros amores, 

outra paixão. Tudo são coisas para serem postos ―nas nuvens‖, desde que não fiquem 

em nós, não nos incomodem, não nos movam, não nos tirem da rotina do cotidiano 

corrido, sem tempo... para a sentir. 

5. A violência que nos confina 

A construção da esclerose da sensibilidade tem outro fator: a violência. Num mundo em 

que milhões são postos à margem, e da margem veem pelas imagens o que é a vida dos 

incluídos, não se poderia esperar que, confinados às periferias, nada os provocasse à 

revolta. Não uma revolta que ponha o mundo de cabeça para baixo, infelizmente. Mas 

uma revolta contra o fato de não estarem lá, de haver as mercadorias à disposição, mas 

não poderem ser adquiridas por seus bolsos ou para seus focinhos! É a inclusão no 

mercado de consumo, é ―ser mercadoria‖ (Bauman, 2008) que leva à violência física a 

que estamos assistindo e com que estamos convivendo. No entanto é preciso 

reconhecer: esta violência é diariamente incentivada pelas imagens da publicidade e 

propaganda, mostrando um mundo disponível e inacessível.  

Provavelmente o melhor romance que retratou recentemente esta triste realidade de 

vivermos assombrados e de criarmos diariamente os motivos de nosso assombro, é a 

obra de Isabel Moustakas, Esta terra selvagem. Quando o ódio e a intolerância 

assombram uma cidade: 

“A bandeira está precisando ser lavada”, disse Saulo, como se adivinhasse 

par aonde eu olhava. “A bandeira. A cidade. O país”. 

Abri um sorriso. É sempre engraçado esse tipo de conversa. Passar o Brasil a 

limpo. Lavar, higienizar. Sempre me lembrava de Travis Bickle antecipando 

(ou profetizando, vai saber) a “chuva de verdade” que viria (virá?) limpar 

tudo. O problema é que a “chuva de verdade” desses caras é quase sempre 

uma mistura de sangue e merda. Mais sangue do que merda, muito mais. 

Daí que esses papos são engraçados, mas de um jeito perigoso. (p. 49-50) 

Numa cidade de assassinatos em que quadrilhas armadas executam à vontade, e com 

frequência cada vez maior, graças às possibilidades de filmagens amadoras e das 

muitas câmaras de segurança espalhadas por toda parte vigiando a todos, tem sido 
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possível enxergar policiais executando pessoas a sangue frio. Vale a pena acompanhar 

as reflexões do repórter, João, o personagem-narrador da história, que anda 

acompanhando as ações de uma milícia de extermínio na maior cidade do país, 

ambiente do romance. Um bando que usava ―cadarços verde-amarelos. Calças pretas, 

camistas brancas. Máscaras. Suásticas nas cores da bandeira”.  

Tem acontecido um monte de coisas nos últimos meses. Um monte de ações 

que podem ou não estar ligadas a esse grupo em particular. Quer dizer, pode 

ser paranoia minha, mas fico pensando no que a Marta me contou, o vleho 

dizendo pra ela que era só o começo, que a hora estava chegando, e isso foi 

há mais de sete meses. Muita coisa escrota tem rolado desde então. É claro 

que sempre teve babaca tentando vandalizar sinagoga e espancando gay 

aqui e ali, mas, sem falar em Marta e nos país dela, esses ataques mais 

recentes parecem obedecer a um plano, a uma estratégia de ação, algo desse 

tipo [...] 

E parece que tem rolado muita merda com os imigrantes, sabe? Não só com 

os bolivianos, colombianos e haitinianos, mas também com os africanos. 

Essas coisas são difíceis de apurar porque a maioria é ilegal e, exceto quando 

morre alguém, eles não procuram a polícia.  (p. 58-59) 

Somente num país que perdeu por completo a sensibilidade, podem circular 

enunciados como ―bandido bom é bandido morto‖. Somente onde a barbárie, fruto do 

desaparecimento da sensibilidade, pode um homem bem posto na vida usar chicote 

para bater, em público, noutro homem pela simples razão de que propõem diferentes 

caminhos políticos para a sociedade. 

6.  A sabedoria: alternância da prosa e da poesia 

Edgar Morin escreveu um livro em prosa poética sobre Amor Poesia Sabedoria. Os três 

conceitos remetem à experiência subjetiva irrecuperável e irrepetível. Como toda 

experiência estética. O êxtase do amor, o êxtase estético e a escuta da sabedoria 

somente são possíveis quando racionalidade e sentimento se unem, destruindo o 

homem partido ao meio a que nos levou a modernidade: o lado da luz, a razão; o lado 

obscuro, a sensibilidade. 

A literatura trabalha com estes dois lados num mesmo texto, num mesmo enredo, 

contando o que não foi – porque é ficção – para entendermos o que foi ou é. Os liames 

que ligam personagens ao espaço e ao tempo interno da ficção não deixam de referir ao 

mundo externo, aquele em que vivem o autor e os leitores. Sem estas remessas ao que 

lhe é exterior, perderíamos completamente nosso sistema ântropo-cultural de 

referências e toda obra artística se tornaria não hermética – porque todo hermetismo 

contém uma chave de acesso – mas improdutiva, porque não permitiria o êxtase 

estético, e inexistente para o mundo dos leitores e autores, homens e mulheres que 

vivem no mundo da vida e que o compreendem com o mundo da cultura em que a 

literatura habita junto com as demais artes e junto com a ciência.   

De toda experiência estética, sob pena de alienação, retornamos mais enriquecidos, 

mais humanos e, por isso mesmo, mais sensíveis a tudo que nos rodeia. Vivemos 

alternadamente entre a poesia (o êxtase estético) e o mundo prosaico da cotidianidade. 

Ambos nos constituem. Se as catastróficas guerras, se a velocidade, se a mentira, se a 
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banalização conspiram todas para construir a esclerose da sensibilidade, a literatura 

com as demais artes navega contra esta correnteza que nos afoga. São nossas tábuas de 

salvação postas em auxílio da humanização do homem, de modo que com a literatura 

podemos deixar de sermos estes pobres homens com a pobreza das seus conhecimentos 

e informações, porque ―nada é mais pobre que uma verdade sem sentimento de 

verdade”. 

Pode parecer estranho que para falar de literatura, eu tenha falado muito do mundo em 

que vivemos. Acontece que, quando participei de um encontro sobre Literatura 

Brasileira, no ano de 1975, na PUC-Rio, num debate academicamente acalorado entre 

dois críticos literários, ambos estruturalistas, tive a oportunidade de presenciar dois 

fatos memoráveis.  

A mesa-redonda em acontecia encerrava o evento. E a discussão era tão hermética e 

somente para iniciados que Clarice Lispector e Nélida Piñon se retiraram indignadas. 

Ao final, tomou a palavra o escritor Osman Lins para ressaltar: durante todo o evento a 

palavra ―censura‖, que rolava solta e bem equipada, prejudicando a produção literária, 

jamais foi pronunciada durante toda a discussão sobre a literatura brasileira! Vivíamos 

numa ditadura implacável com as artes, e no entanto professores universitários, 

pesquisadores, reúnem-se para falar do sexo dos anjos da estrutura e da escritura, do 

grau zero da palavra impossível, etc. etc.  

Desde então, em oportunidades como a deste encontro, cuido-me para não cair na 

implacável crítica de Osman Lins.  
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ESCREVER A AMÉRICA 

Eric Nepomuceno 

 

Em 1976 nosso continente era varrido pelo turbilhão de ditaduras perversas que 

coincidiram no tempo e nos métodos, num fenômeno tenebroso que parece ter sumido 

da memória de nossos dias.  

Naquele ano, o uruguaio Eduardo Galeano escreveu o seguinte, num texto 

intitulado Defesa da Palavra e que foi lido na abertura da feira do livro de Frankfurt 

―Não é inútil cantar a dor e a beleza de ter nascido na América‖.  
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 A frase descreve o que muitos fizeram antes e continuaram a fazer depois, das 

mais diferentes maneiras, desde a época dos poetas maias e astecas até os escritores de 

nossos dias: escrever nas nossas comarcas.  

 E o que escrevem os escritores da América, senão a própria América? No 

prólogo do belo livro Canción de Rachel, do cubano Miguel Barnet, o crítico Ambrosio 

Fornet, também cubano e dos mais respeitados e prestigiados nessas nossas comarcas, 

anuncia: ―Esta é a vida dela, tal como ela contou a Barnet, e tal como ele agora conta a 

ela‖.  

Falava de Rachel e de Miguel Barnet, é claro. Mas Fornet falava também do 

ofício de escrever nestas comarcas. Porque exatamente assim é feita a literatura latino-

americana: revelando, contando a nossa história. Mentindo para dizer a verdade. 

 Escritores falando sobre o ofício de escrever acabam mostrando, em frases 

densas e exatas, as múltiplas facetas que compõem um enorme mosaico. ―Arrancar 

palavras do silêncio, arrancar idéias da noite‖: para Balzac, assim era o ofício. 

―Transformar a experiência em destino‖, quis Malraux.  

Tudo isso vem sendo feito pelos escritores e poetas da América, principalmente 

os deste último século de borrascas e cataclismos. E o que fazem eles, escritores e 

poetas destas nossas comarcas, é lutar contra o esquecimento. Como quis e fez e faz a 

poeta uruguaia Ida Vitale, que disse que ‗uma das tarefas importantes da poesia, 

mesmo que a poesia não seja consciente disso, é resgatar o passado. O futuro, nós 

podemos imaginar. Mas o passado tende a se perder, e para que isso não aconteça ele 

tem uma âncora na poesia, na palavra‘. 

A literatura latino-americana e do Caribe reflete as inquietações e contradições, 

as esperanças e desalentos da nossa gente, essa inacreditável capacidade para a alegria 

e para enfrentar o peso abrumador do desespero. Reflete uma realidade que nunca teve 

nem nos deu, na América, um único instante de sossego.  

 Nossa literatura antecede a realidade, mostra que ela já estava escrita nos 

sonhos coletivos, dá pistas da nossa identidade mais profunda, renasce memórias, nos 

revela dos traços da nossa face. 

 Nestas terras de contradições insuperáveis, e onde a realidade é muito mais 

delirante que a mais delirante das imaginações, nossos escritores nos devolvem a 

história de cada um e que, no fundo, é a de todos nós. Criam uma nova realidade a 

partir da realidade que vivemos.  

 Num artigo publicado em 1979 pela revista Texto Crítico, e que serviu de base 

para o antológico discurso que proferiu quando recebeu o Nobel de Literatura em 1982, 

Gabriel García Márquez afirmou que o principal problema dos artistas latino-

americanos talvez tenha sido não o de inventar, mas o de tornar acreditável a sua 

realidade. ―No fundo, os escritores latino-americanos tiveram de apelar muito pouco 

para a imaginação‖, disse ele. E começou por recordar que não há na literatura da 

América Latina autores menos acreditáveis e ao mesmo tempo mais apegados à 

realidade que os Cronistas das Índias -- que registravam as expedições descobridoras e 

colonizadoras.  
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O próprio Diário de Cristóvão Colombo, a mais antiga peça dessa literatura, é 

um acúmulo de mistérios: até hoje não se sabe se foi escrito tal como o lemos, uma vez 

que a versão que conhecemos é a transcrição feita por frei Bartolomé de Las Casas.  

 Seja como for, diz García Márquez, essa versão revela ―os assombrosos recursos 

de imaginação aos quais Colombo teve de lançar mão para que os Reis Católicos 

acreditassem nele‖ e continuassem a financiar suas aventuras. García Márquez insiste 

em afirmar que toda a nossa literatura, desde o descobrimento da América, tem como 

característica a enorme dificuldade de fazer-se crer. 

 Como talvez em nenhuma outra parte do Planeta, na América deu-se um 

processo agudo de mestiçagem, que fez de nós povos de muitos pais e muitas mães, 

com uma identidade múltipla e ao mesmo tempo única. Povos que têm características 

próprias e profundamente enraizadas, e que ao mesmo tempo partilham um universo 

comum e urgente. E foi justamente aí que nossos artistas encontraram a trilha a ser 

percorrida: revelar, reinventando, a nossa face oculta.  

 Esse processo teve seu ponto de partida por ocasião da independência das 

colônias da Espanha e de Portugal, no começo do século passado, e levou quase um 

século para se consumar e gerar a literatura de nossos dias. 

 Quando os países latino-americanos recém independentes começaram a 

produzir sua literatura nacional, vinham de trezentos anos em que as metrópoles 

haviam desestimulado por todos os meios a criação de narrativas de ficção nas terras 

do Novo Mundo.   

 Desde os primeiros anos de nossos países como nações independentes, os temas 

dominantes foram a própria América, suas paisagens exuberantes, seus habitantes 

exóticos.  

 O problema da identidade nacional também surgiu com força, principalmente 

em relação aos índios e aos negros. A questão do poder foi outra constante nas 

preocupações de vários autores da época. Só que eles acabavam por propor sempre um 

enfrentamento irredutível entre civilização e barbárie -- a primeira como um ansiado 

reflexo da Europa, a segunda vinculada ao povo e, eventualmente, aos tiranos de turno 

locais. 

 Ao longo do século dezenove, nossa literatura foi sendo forjada debatendo-se 

invariavelmente ao redor de sua própria crise de identidade. Os índios, por exemplo, 

passaram do papel de monstros apavorantes ou seres de um servilismo abjeto a 

depositários de uma exaltação desmesurada, tingidos de uma brancura apenas 

disfarçada.  

Algo muito parecido ocorreu em relação aos negros e mestiços. Também o peão 

dos pampas, o gaúcho, acabou transformado em personagem épico no longo poema 

Martín Fierro, escrito pelo argentino José Hernández e publicado em 1872. 

Curiosamente, e a exemplo do que fez o brasileiro José de Alencar com os índios em O 

Guarani (1857) e a cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda com os negros em Sab 

(1841), o gaúcho foi cantado por um poeta branco, instruído e erudito. Martín Fierro 

acabou sendo uma das obras fundamentais da literatura latino-americana. 
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 A bem da verdade, os romances da América Latina no século dezenove são 

tentativas maçantes e frustrantes de criar uma autêntica literatura em nosso 

continente. Há uma única e luminosa exceção: o brasileiro Machado de Assis, um 

escritor de dimensões universais, autor de uma obra imbatível e invulnerável.  

 A virada do século vinte coincidiu com o florescer de um movimento poético que 

no Brasil teve o nome de parnasianismo e, no resto do continente, de modernismo. Foi 

audaz em sua forma, e pela primeira vez a América Latina apresentou uma obra em 

cujo conjunto havia um certo cunho cosmopolita. 

 Este panorama começou a passar por mudanças vertiginosas a partir de 1910. 

Naquele ano explodiu no México a revolução de Emiliano Zapata e Pancho Villa. A 

revolução mexicana serviu de estopim para o surgimento dos romances-

documentários, e abriu a brecha para o nascimento de uma literatura regionalista, 

impregnada de realismo e de preocupações sociais, e que coincidiu, nas décadas 

seguintes, com vários movimentos literários em vários países da América do Sul.  

E só então a literatura latino-americana passou a olhar para o Continente com 

olhos limpos, buscando sua própria maneira de ver seu próprio rosto. 

 São muitos os estudiosos que coincidem na afirmação de que a partir de 1910 os 

latino-americanos passaram a expor, em sua literatura, a compreensão de um drama 

desmesurado: os conflitos, dentro das fronteiras de cada um dos nossos países, entre o 

Primeiro e o Terceiro Mundo. Não se tratou, em nenhum momento, de entender que o 

eterno conflito de identidade de nossos povos condenaria a América Latina ao 

subdesenvolvimento irremediável. Pelo contrário, ao enfrentar esse conflito e o outro -- 

o da coexistência de um mundo desenvolvido com outro, opressor, negador, de brechas 

absurdas entre os homens -- a literatura latino-americana tornou-se o primeiro sistema 

regional de narrativa, mantidas as evidentes características de cada país e de cada 

criador.  

Trata-se de uma literatura que compara tudo o tempo todo, principalmente a si 

mesma, e compara a realidade que a nutre com outra, a sonhada, a possível, a 

anunciada pelo imaginário de nossos povos. 

 A busca, a descoberta, a afirmação de nossa identidade individual (e coletiva ao 

mesmo tempo) se dá de forma clara nos nossos autores contemporâneos. A procura de 

novas formas de representar, recriar, de relatar esta realidade, criou formas múltiplas e 

características, que são hoje o rosto de obras diferentes, escritas por homens diferentes 

e em países diferentes, mas todas elas unidas por um traço comum, indescritível mas 

facilmente reconhecível: aquele traço que delata a origem.  

Pois, como recordou García Márquez, traz em seu bojo o esforço descomunal 

para dar credibilidade a uma realidade delirante de imaginação. 

 Desde o período compreendido entre os anos de 1920 e 50, quando houve uma 

formidável concentração de esforços por parte de autores que procuravam a forma 

exata de reescrever o mundo e entender a realidade impossível -- de Jorge Luis Borges 

e Mário de Andrade a Miguel Ángel Asturias e Alejo Carpentier, de Juan Carlos Onetti a 

Graciliano Ramos, cada um em sua linha, em sua visão --, estavam sendo assentadas as 

bases para o que se escreve hoje.  
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 (Dois pilares fundamentais, o brasileiro João Guimarães Rosa e o mexicano 

Juan Rulfo, escapam a qualquer calendário. Essa época marcou o surgimento, como 

afirmou Octavio Paz, dos narradores de um tempo de verdadeira fundação de uma nova 

literatura, e que fizeram dos latino-americanos -- sobretudo a partir de Rulfo -- seres 

contemporâneos de todos os homens.) 

 Em 1959, um acontecimento político serviu, enfim, para abrir de vez os 

caminhos para a nossa literatura: a revolução cubana, que despertou a curiosidade e a 

imaginação do mundo para este continente onde tudo parecia possível de acontecer.  

 Para os nossos próprios escritores, num primeiro e definitivo momento a saga 

cubana serviu como prova inesperada de que o Continente não estava destinado à 

humilhação permanente, à opressão sem saída, ao cotidiano comprovar de que somos 

países inviáveis habitados por povos irremediáveis. 

 Em apenas dois anos -- 1962 e 1963 -- surgiram romances fundamentais como 

La Ciudad y los Perros, do peruano Mario Vargas Llosa, La Muerte de Artemio Cruz, 

do mexicano Carlos Fuentes, e sobretudo Rayuela, do argentino Julio Cortázar.  

No Brasil, 1963 foi o ano da estréia de João Antônio e Rubem Fonseca, da 

consolidação definitiva de Dalton Trevisan e do início de uma geração que se firmou 

nos anos mais duros da ditadura. 

 A lista seria enorme e ainda assim correria o risco de esquecimentos 

imperdoáveis. Mas, se for verdade, como quis o chileno Antonio Skármeta, que ―é a 

própria vida o que um escritor tem à mão em primeiro lugar na hora de escrever‖, 

também é verdade, como quis o silencioso e calado mestre paraguaio Augusto Roa 

Bastos, que a literatura de América Latina é a de um continente que oferece ―os traços 

de uma fábula diabólica cujas imagens são exatamente os fatos de sua própria história‖. 

 Nada que valha a pena é escrito na América se não estiver, ao mesmo tempo, 

escrevendo a América.  

 Este continente vive, há mais de quinhentos anos, uma história de humilhação, 

de saque, de opressão. Este continente é a vítima eterna de uma pilhagem incessante, 

de uma sangria sem fim. 

 Menos da memória, menos dos sonhos. Pelo menos aí, a literatura escrita na 

América vigia, insone. Para que não seja nunca inútil cantar a dor e a beleza de ter 

nascido neste chão de fogo e gelo. 

--------------------------------------------------------------- 

"VIVO DEBAIXO DE CHUVA / MAS PINGANDO DE SUÓ!"PATATIVA NO 

PARÁ 

Gilmar de Carvalho, Ismael Pordeus Jr. e Antônio Gonçalves da Silva  

 

Esse texto  trata da temporada do violeiro, depois poeta cearense – Antônio Gonçalves 

da Silva, mais conhecido como Patativa de Assaré –, no Norte do Brasil, entre 1929 e 
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1930. Aborda questões como história de vida e memória, não deixando de tratar da voz, 

da enunciação e da performance. Traz  um depoimento do poeta, dado quase 60 anos 

depois, lacunar, mas evidenciando as relações entre a floresta amazônica e a "mata 

branca" ou a caatinga nordestina, e a amplidão dos rios e seus cursos, que ele incorpora 

à visão de mundo igualitária, solidária e acima das fronteiras e dos limites ditados pelas 

cercas dos latifúndios. A viagem foi a iniciação dele na idade adulta e uma encenação 

do que fizeram milhares de nordestinos atraídos pelo sonho da melhoria de vida 

prometida pela propaganda governamental.   

1 – Do violeiro ao poeta pássaro – A permanência da poesia de Antônio Gonçalves da 

Silva, enunciada pela voz, deitada na escrita e atualizada pelas novas tecnologias e 

mídias.   

O que levaria um menino nascido no meio do mato, longe dos grandes centros, 

cego de um olho aos quatro anos, com poucos meses de escola formal, a se transformar 

num dos nomes mais vigorosos da poesia brasileira? 

Antônio Gonçalves da Silva, nascido a cinco de março de 1909, na Serra de 

Santana, a 18 quilômetros de Assaré, a oito léguas do Crato e a mais de 500 

quilômetros de Fortaleza, é prova da superação das adversidades na construção de um 

destino que não é traçado por um Deus determinista, mas enfrentado no dia a dia por 

todos nós. 

O menino poderia ter o mesmo destino de tantos outros ―severinos‖ ou de 

tantos poetas/violeiros obscuros que se perderam pelas veredas e pelos atalhos de um 

sertão cáustico, cenário de Vidas Secas. 

Antônio leu muito e isso deu a ele um diferencial. Era aquele menino a quem os 

letrados de sua cidade emprestavam um livro sabendo que ele seria bem digerido. 

Essas leituras não o colocaram numa torre de marfim, e se revezavam com a 

lida da terra, nos alqueires que o pai deixou, ao morrer, quando Antônio contava com 

oito anos. A educação formal foi de poucos meses. Ficou a dívida ao limitado mestre. 

Ouviu poetas e violeiros cantando na serra, e a leitura de um cordel deu a ele a 

dimensão da poesia da voz. Intuía que um dia poderia também compor. Aos 16 anos, 

convenceu a mãe a vender uma ovelha para comprar uma viola. Agradou aos ―serranos‖ 

e passou a se apresentar quando havia festa. 

Um parente que vivia na Amazônia ouviu o canto dele e quis levá-lo consigo. A 

mãe relutou, mas cedeu, quando teve a promessa de que o filho trovador estaria de 

volta pouco tempo depois. 

Em Belém, Antônio ganhou de José Carvalho, escritor cearense que também 

cumpria temporada paraense, o epíteto de Patativa, pela maviosidade do canto. 

Surgiram outros Patativas, ele colocou o topônimo como diferencial e passou a ser 

Patativa do Assaré. 

Durante mais de 25 anos, trabalhou a terra e cantou ao som da viola. Compôs a 

maior parte do repertório longe dos holofotes da mídia.  
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Casou, em 1936, com Belarmina Paes Cidrão, a dona Belinha, companheira de 

uma vida inteira, com quem teve cinco filhos (Afonso, Geraldo, João, Pedro e 

Raimundo) e quatro filhas (Maria Maroni, Mirian, Inês e Lúcia). 

O cuidado com o verso o levou à leitura do Tratado de Versificação, de Olavo 

Bilac e Guimaraens Passos. Esse zelo pela forma não o engessou nos cânones do 

parnasianismo, antes, sinalizou as possibilidades da voz.  

A voz chegou à escrita, nos torneios de viola que largou, fazendo uma poesia que 

não era apenas maviosa, mas contundente, quando o traço mais marcante é a 

conotação política. 

Patativa fez poema de amor, de gracejo, eróticos alguns (que ele nunca 

publicou), telúricos outros, e também sobre as desigualdades sociais e a necessidade da 

Reforma Agrária. 

Tudo nele estava absolutamente sintonizado. Assim, falou das mídias (xingou a 

televisão no poema ―Presente disagradave”), dos meninos em situação de rua, do 

progresso como elemento de dissolução de formas de sociabilidade (da lida nas casas 

de farinha, dos engenhos de ferro, da desativação da linha férrea) e do MST como o 

grande movimento social organizado do País.  

O poeta, ao modo dele, cristalizou a história do século 20. Esteve no centro de 

momentos cruciais da vida brasileira. A repressão não o fez calar, ainda que tenha sido 

intimado para depor, em 1967, por conta da ligação dele com lideranças estudantis do 

Cariri e do poema ―Poeta Roceiro‖. Foi político, na exata acepção dessa expressão. 

O primeiro livro, em 1956, deveu-se ao rádio, que fez a difusão da poesia de 

Patativa. Todo dia de feira no Crato ele vinha vender parte da produção, fazer compras, 

e reencontrar os amigos. 

Em 1951, foi inaugurada a Rádio Araripe do Crato, a primeira emissora do 

interior cearense. O poeta foi convidado a dizer poemas no programa apresentado pela 

radialista Teresinha Siebra, e ganhou fãs. Um deles foi o filólogo José Arraes de 

Alencar, cratense radicado no Rio de Janeiro e funcionário do Banco do Brasil. Arraes 

estava de férias, visitando a família, quando foi surpreendido pela voz do poeta 

declamando um poema ao microfone. Pediu que ele viesse vê-lo. Propôs a publicação 

de um livro. Patativa alegou que não tinha como pagar. Ficou acertado que pagaria com 

a venda dos exemplares. Os poemas seriam ditados por Patativa, datilografados por 

Moacir, filho do folclorista Leonardo Mota, organizados por Arraes e publicados, com o 

título de Inspiração Nordestina, por Borsói Editor, do Rio de Janeiro. 

Interessante a influência do rádio na vida e na trajetória do poeta. Ele chegou ao 

vinil por conta de Luiz Gonzaga ter ouvido, no rádio do carro, numa viagem que fazia 

pelo interior da Paraíba, um violeiro entoar ―Triste Partida‖. Quis saber quem era o 

autor e foi visitar Patativa no Crato e propôs comprar os direitos da obra. Patativa 

concordou com a gravação, desde que fosse mantida a própria autoria. Assim se fez, e 

ele estreou no disco em 1964. 

Vieram outros livros (Novos Poemas Comentados, Cante lá que eu canto cá, 

Ispinho e Fulô, Balceiro, Aqui tem coisa, Cordéis e Ao pé da mesa, esse último em 

parceria com o sobrinho Geraldo Gonçalves de Alencar) e discos (Poemas e Canções, 
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Aterra é naturá, Canto Nordestino, 85 anos de Poesia e Patativa do Assaré). A 

preocupação dele com a preservação do registro, com a fixação da própria poética, era 

algo efetivo. 

Durante anos, ele se exercitou com a viola. Enfrentava viagens no lombo de 

burro, vestia paletó, usava gravata, empunhava a viola e fazia a festa quando disputava 

com o algoz. 

Aos poucos, foi se afastando das cordas, e pode-se pensar no poeta como o 

violeiro a capela. A voz é indissociável da poética. Patativa queria o livro e descartava o 

folheto de cordel. Chamava os cordelistas de escrevinhadores, dizia não querer fazer 

comércio da lira dele e não se afastou da terra natal, até os 70 anos, quando dona 

Belinha o convenceu a viver no Assaré, ao lado da Igreja Matriz. 

Com a casa sempre aberta aos visitantes, Antônio Gonçalves da Silva se 

destacou pela coerência e pela fluidez da fala, maviosa como o cantar da patativa. 

Fazendo poesia, trabalhando o chão, com as mãos calejadas, cantando o mundo, 

foi intérprete de sua gente e porta-voz dos excluídos de todos os tempos. Pretendia ter o 

alcance e a grandeza de um Castro Alves atualizado: conseguiu. A mídia nunca o 

mascarou. Nunca posou de celebridade, nem abandonou a cidade natal. As viagens 

para receber comendas, títulos de cidadania e shows tinham bilhetes de ida e volta.  

Foi sempre o poeta-camponês. Isso, apesar de ter estado no lugar certo, na hora 

certa: nos jornais alternativos que vicejaram depois do golpe de 1964, no palanque das 

―Diretas-Já‖, da Anistia, ou nos torneios verbais na Serra de Santana. 

Em 1986, subiu, espontaneamente, no palanque de Tasso Jereissati, então 

candidato ao governo do Ceará. Acreditou na ideia de mudança, anunciada pelo jovem 

empresário que estreava na política. O apoio lhe rendeu, depois, cobranças, mas ele 

manteve a amizade com Tasso, sem perder a liberdade de declarar o voto em Lula para 

presidente, nas eleições de 1989, 1994 e 1998. 

Patativa esteve nas películas e nos vídeos, deixou o registro de sua voz, escreveu 

livros e tem sido cada vez mais objeto de teses, dissertações, monografias, artigos e 

ensaios. Foi Doutor Honoris Causa de três Universidades cearenses (URCA, UECE e 

UFC), cidadão de muitos municípios e estados, ganhou prêmios, mas o que mais o 

emocionava era a recepção calorosa pelas ruas, praças e pelos auditórios. Era o instante 

da performance, quando o corpo pequeno de 1,50 m se agigantava, os gestos se 

tornavam eloquentes e ele dizia as verdades que vinham do fundo do tempo e se 

atualizavam no instante presente.     

Nunca se falou tanto de um poeta de extração popular sertaneja. Por quê? Pela 

excelência do verso e pela manutenção das raízes, cantando o mundo a partir da aldeia 

dele. 

Patativa é a mais perfeita tradução de um clássico construído pelo povo e 

voltado para o povo. Viveu da terra. Criava e não precisava de álibis para fazer uma 

poesia tensa e sonora, como as cordas da viola de cego que nunca foi, apesar de ter 

perdido as duas vistas. Ele enxergou sempre longe e muito bem. Anteviu que a voz 

poética é profecia. Mais que um poeta, foi um cidadão, pleno no exercício dos direitos e 

cumpridor dos deveres. 
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A altivez era respeitada pelos contemporâneos, pelos que tiveram o privilégio de 

conhecê-lo ou pelos que o descobrem pela leitura dos poemas, pela audição dos versos 

que ele disse ou pelas imagens em movimento que nos dão apenas uma pálida idéia do 

monumento que ele foi. 

A história de vida de Patativa é história de luta, dele e de todos os camponeses, 

nascidos sob a égide da poesia da voz, ouvindo trancoso, pegando no cabo da enxada, 

esperando pela chuva, mas capazes de abrir caminhos, inscrever os anseios, as 

expectativas e os sonhos num fundo comum e incorporar as lutas numa luta maior, que 

é luta de todos nós por uma sociedade mais justa, menos competitiva e desigual. 

Quando completou 90 anos, Patativa do Assaré ganhou um memorial, 

localizado num antigo sobrado, que reúne objetos pessoais do poeta, livros, discos, 

vídeos, fotografias, jornais, revistas, cordéis. A iniciativa era de criar um espaço de 

pesquisa e um lugar para o cultivo da poesia dele como visão de mundo. 

Patativa fez a sua parte, deixou a sua marca. A poesia dele está aí para 

transformar o mundo. Ela tem esse poder encantatório, pela força das verdades que 

enuncia. 

Os do poeta florescem nas bibliotecas. A parafernália tecnológica nos possibilita 

recuperar a voz dele. As tevês estão sempre a reprisar essa personagem de 

documentários e perfis. Assim, o poeta pássaro, morto em 2002, estará sempre entre 

nós. 

Patativa é um exemplo de superação de dificuldades de toda ordem, para a 

poesia se fazer presente e interferir na realidade contraditória e diversa. 

2 – Lembranças do Pará – Evocação da temporada nortista feita pelo poeta Antônio 

Gonçalves da Silva, quase 70 anos depois. Engloba voz, memória e performance. 

―Foi em 1929 – se não me engano, viu? Essa minha viagem foi uma 

viagem assim muito familiar porque minha mãe tinha estes primos: 

José, Antônio e Alexandre Montoril, morando lá no Pará e no Amazonas 

também.  

Então, o Cazuzinha (José), que era o mais novo, veio passear aqui (no 

Ceará) pra conhecer a família. Ele tinha saído daqui rapazinho, muito 

novo, e, quando me viu fazendo versos, ficou encantado, ficou com 

aquela besteira dizendo que queria que eu fosse com ele. Mas, naquele 

tempo, as mães queriam os filhos sempre na barra da saia, não queriam 

que saíssem, não. Essas camponesas, viu? Ele tanto pelejou que ela 

confiou e eu fui com o Cazuzinha. 

Chegamos lá (Belém, PA), ele já era um pouco relacionado na cidade com 

aquelas pessoas de capacidade. Uma delas era o José Carvalho, que me 

deu esse pseudônimo de Patativa. Ele era tabelião do Primeiro Cartório 

de Belém do Pará. Quando eu entrei no cartório de José Carvalho, ele era 

muito apaixonado pela poesia, e, embora escrevendo com certa 

dificuldade, ele sabia fazer verso e tinha preparado lá uma quadrinha. 

Quando eu entrei lá no cartório ele me perguntou: ‗Você que agora 

chegou / Do sertão do Ceará / Me diga que tal achou / A cidade do Pará?‘ 
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Respondi de improviso: ‗Quando eu entrei no Pará / Achei a terra maió / 

Vivo debaixo de chuva / Mas pingando de suó!‘ Porque lá chove muito, 

viu? Mas faz um calor danado. Foi essa minha viagem. 

De volta, ele, que tinha grande amizade à doutora Henriqueta Galeno – 

filha do glorioso e saudoso poeta Juvenal Galeno –, me deu uma carta 

pra eu entregar à doutora Henriqueta Galeno. Eu voltei, quando cheguei, 

procurei saber onde era – e era noitinha. Aí, tinha um guarda que disse 

que ia me ensinar o caminho. Até chegar a certo ponto ele disse: "A casa 

é essa aí, o número é esse aí, e tal". Eu cheguei, falei, saiu aquela senhora 

muito importante, mas eu não me declarei logo, apenas disse assim: 

"Olha aqui que o doutor José Carvalho de Brito mandou que eu 

entregasse à senhora. Eu venho do Pará." Ela recebeu a carta e disse: 

"Pronto, tá despachado, já recebi." Eu saí, fui me embora. Menino, isso 

deu uma confusão do diabo. Já tarde da noite, Napoleão de Menezes, um 

poeta muito amigo dela, andava danado me procurando por aí. Porque a 

carta dava uma apresentação muito importante sobre a minha pessoa, 

como poeta, como inteligência, e não sei o que e tal. Ela ficou danada de 

raiva, mas a culpa foi dela; eu não ia dizer: "Leia a carta pra saber". O 

Napoleão disse: "Mas o senhor por aqui, nessa pensão?" Eu disse: "Sim, 

a pensão do cabo Silvino, foi aqui que eu me hospedei quando eu vim do 

interior do Estado". Ele disse: "A doutora Henriqueta mandou que eu lhe 

levasse lá na Casa de Juvenal Galeno. A gente tá lá é preocupado".  Eu 

disse: "Preocupado porque ela não fez a parte boa". Chegamos lá, ela fez 

uma manifestação muito bonita, eu fiz muito verso, cantei ao som da 

viola.  

Lá, eu acostumado com o sertão, não gostei muito dali do Pará não, 

aquele Ver-o-Peso, a doca, aquele mundo d'água, não gostei muito não. 

Fiquei impressionado. Não tive medo não. Eu achei foi bonito. 

Aí, eu viajei pras colônias: Santa Isabel, Castanhal, Itapecuru, São Luís, 

Capanema. Até Bragança, que era a última cidade da linha. Naquele 

tempo era um trenzinho que fazia esse trajeto das colônias do Pará. Um 

trenzinho muito vagabundo. Eu ia pra lá mais o violeiro chamado Rufino 

Galvão. 

Eu era violeiro, cantava ao som da viola, e viajei pelas colônias do Pará, 

cantando mais esse Rufino Galvão. Cantando pra aquele povo do jeito 

que a gente cantava aqui no Nordeste. Ele era do Rio Grande do Norte. 

Ora, Colônia do Pará é habitada por nordestino. Lá, eu não via nem 

gente da própria terra. Aí, convidavam a gente pra fazer cantoria na casa 

desse povo. Tal qual aqui no sertão, era a mesma coisa. Porque era 

habitado por nordestino, principalmente cearense, paraibano, norte rio-

grandense e pernambucano.  

Andei de barco – andei de barco lá porque esse primo da minha mãe 

morava no Baixo Amazonas e eu passei lá uns meses –, mas não gostei 

não. Minha demora no Pará foi de apenas seis meses, homem. Lá ele era 

na Vila de Macapá, no Baixo Amazonas, viu? Tratava de seringal e de 

cacau, ele era um fazendeiro, viu? A gente andava de barco, mas eu não 
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gostei porque lá as casas são assoalhadas alto, quase na altura dessa 

cerca aqui (aponta para tamanho de uma cerca convencional). Agora, 

quando a maré vem, isso fica muito fundo, ali debaixo é a água e tem 

uma canoa. Só se sai de dentro daquela casa por canoa. E eu que eu não 

sabia remar! Olhe, garotinhas desse tamanho, homem... Que tinha lá 

uma Alzira, uma menina, menina mesmo, mas eles já nascem remando... 

É como um animal (a canoa) aqui para os camponeses, pra andar 

montado. Aqui as crianças, bem crianças, já andam montadas nos 

cavalos, vão pra lá, vêm pra cá, às vezes até galopa, viu? Pois o mesmo 

acontece com as crianças lá do Baixo Amazonas. Só se sai de dentro da 

casa na canoa. E elas aprendem a remar novinhas mesmo. Eu 

atravessava lá pra outra casa, porque o Rio Amazonas, lá onde eu estava, 

é cheio de braços e tem aquela floresta. Quando a maré enche, ali tudo 

fica fundo, cheio d'água; quando a maré baixa, fica na lama. E assim era 

uma vida horrorosa que eu achava. Mas as casas são assoalhadas, são 

altas, elas são feitas com os troncos, têm umas correntes bem fortes, e 

aqueles mestres pegam de um lado e do outro e vão puxando, puxando 

até aquele tronco descer de água a baixo. Como nessas casas aqui, lá eles 

fazem, mesmo dentro d'água. Aí, eles vão assoalhar ela todinha de 

madeira. Dali pra cima é que são os cômodos, viu? Quarto, sala e tal. 

Quando é muito, é muito pobre, em todo lugar tem a parte para a 

pobreza que não pode se conduzir diferente. Lá eles fazem, o assoalho é 

assoalhado com madeira, tabuado bem feito, viu? Ali tudo é uma beleza, 

viu? Lá tem uma madeira chamada paxiúba. A paxiúba é trançada, é 

uma madeira bem trançada, é oca e fica dessa grossura assim (gesticula, 

com as mãos, aespessura). Aqui, aquele caboclo, olhe (demonstra com 

as mãos como os caboclos cortam a madeira para fazer o piso das 

casas): tome o machado, abre aqui, depois outro aqui, fica dessa largura 

assim e ali ele faz o assoalho da casa dele com aquela madeira, viu? E fica 

uma beleza! Eles até dançam, fazem forró danado ali, dançando. Porque 

a madeira é trançada assim, viu? O machado corta a madeira aqui, lasca 

de um lado a outro aqui. Depois aqui bem pertinho e assim por diante. 

Até que ela vai se abrindo, se abrindo, mas nunca com o fim de separar, 

até que fica dessa altura e bem planinha aqui, viu? Chama paxiúba. Eu 

não gostei daquela vida não... Pois foi essa minha viagem, meu filho. 

Eles falavam de boto, mãe d'água, mas eu que fui muito curioso em ler, 

embora não tenha estudado nada, eu já ia sabendo que não havia isso, 

viu? O boto que quer até virar a canoa às vezes, viu? E conquistar as 

mulheres, viu? Mas aquilo é só lenda, não acontece isso não. Pois foi essa 

a minha viagem ao Pará. 

Mas lá tem comida diferente mesmo, rapaz. Eles têm o açaí, um vinho 

bom, saboroso. Eles fazem comida com aquilo. Açaí é uma palmeira, 

bota um cacho muito bonito e ele é muito preferido nas salas dos ricos 

mesmo. E depois o que eles chamam tacacá é outra comida que eles 

fazem como as baianas fazem lá o tal de acarajé, não sei o quê. Lá no 

Pará eles têm também. "Chegou no Pará, parou / Bebeu açaí ficou..." 

(risos).  São eles que dizem lá, viu? 
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Não tenho, não, poema que fale da floresta. Fiz só do meu sertão. Agora, 

como sertanejo de cá eu não me acostumaria nunca lá naquelas matas, 

naquelas florestas, naquela selva, viu? Agora, bonito eu sei que é e pra 

quem se hipnotizou ainda mais. Mas eu tinha saudade era de cá mesmo, 

desse sertão ressequido, com poucas matas, meu sertão como você sabe 

que eu digo. 

Não me veio a lembrança de fazer poesia do Pará. Só de brincadeira lá 

com o José Carvalho, mas fiz, mas eram só quadrinhas. Certa vez, nós 

vínhamos de bonde, era o bonde que circulava pela cidade toda, e ele 

(José Carvalho), às vezes, viajava comigo, só para gente conversar e 

fazer umas brincadeiras assim: "O Patativa em canoa / Dá logo um 

tremô nas pernas / Nem sabe pegar nos remos/ Nem a canoa governa". 

Versos que eu fazia contra mim mesmo, porque não aprendi a remar. 

Foi no Pará que ganhei o nome de Patativa, embora José Carvalho fosse 

daqui. A publicação foi feita aqui no Ceará. Ele colaborava ou era 

redator, não sei o que ele era do jornal Correio do Ceará. Mas ele vivia lá, 

José Carvalho. Ele foi filho do Crato. O livro dele é O Matuto Cearense e 

o Caboclo do Pará, onde tem um capítulo sobre Patativa.  

Essa foi a primeira viagem... Só tive essa mesmo. O navio foi o 

navio Itapagé, daquela companhia Ita. Eu sei que nós passamos por São 

Luís, demoramos lá um dia. Mas eu tão sem jeito, homem! Um camarada 

que nunca andou, não conhecia nem o Crato, sair logo para essas 

grandes cidades. Não gostei foi de jeito nenhum. Eu sou muito tímido, eu 

sou um sujeito muito acanhado, muito tímido. Tudo meu é difícil, é. Eu 

tenho muita dificuldade nas coisas, viu? Logo, eu boto logo uma besteira, 

que eu chamo de besteira que é a falta de instrução de letras. Não 

estudei, não sei de nada. Tudo que eu sei é natural, não é porque... Só 

tem o be-a-bá é por causa do lado da natureza mesmo... Minhas 

coisinhas que eu crio! Porque eu sou um poeta que crio"   (depoimento 

concedido a Gilmar de Carvalho, dia 14 de abril de 1998).  

2.1 – Tessituras da memória – Lembro-me, estou tentando me lembrar, veio-me à 

memória são álibis da linguagem para desencadear os processos mnemônicos de 

registrar e armazenar informações a serem utilizadas. 

A memória textual é objetiva e racional. A memória sensorial é subjetiva e não racional. 

As culturas letradas tendem a semantificar ―coisas‖ em significados, ao passo que as 

culturas não letradas tendem a reificar ―palavras em coisas‖. 

A memória social pode ser olhada como expressão da experiência coletiva: identifica 

um grupo, conferindo sentido ao passado dele e definindo as aspirações para o futuro. 

A questão de considerarmos as memórias dos grupos como historicamente verdadeiras 

revela-se muitas vezes menos importante porque os grupos consideram verídicaa sua 

memória. A memória social é uma fonte de conhecimento: fornece um conjunto de 

categorias, através do qual um grupo trabalha o seu meio de um modo inconsciente; dá 

também matéria de reflexão consciente e deve-se situar o grupo em relação às próprias 

tradições, descobrindo como interpretar os próprios ―fantasmas‖ e como utilizar para 

fonte de conhecimento. 
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Três aspectos devem ser ressaltados: reconhecimento, evocação e articulação. 

Reconhecer significa identificar alguma coisa com base no conhecimento ou na 

experiência anterior. Evocar quer dizer trazer qualquer coisa como de volta ao espírito 

(ato interior). Espaço e som não são menos conceituais. Articular é comunicar aos 

outros o que evocamos. Implica expressão. 

Devemos distinguir a memória semântica da memória sensorial. A memória semântica 

propõe maneiras de interpretar e categorizar experiências que se desenvolveram 

gradualmente na sociedade ocidental. É possível recordar ―informações‖ puramente 

semânticas, como informações codificadas em uma cadeia de símbolos semânticos, 

linguísticos, matemáticos ou outros. Paradigma textual da memória no seu enunciado: 

a memória semântica não é a forma canônica, normal da memória, mas a exceção. As 

cadeias de conceitos semânticos estão, portanto, integradas num campo sensorial mais 

vasto, no qual se evita, inteiramente, a evocação sensorial. 

A memória sensorial e pessoal é o efeito da continuidade do espírito e do corpo da 

memória e da percepção. A nossa memória exprime a ligação do nosso espírito ao nosso 

corpo e do nosso corpo com o mundo social e natural que nos rodeia. 

Roman Jakobson (2001), quando descreve a transmissão oral dos contos populares, 

conta como é que uma história, ao passar de geração para geração, é sucessivamente 

alterada.  O processo pode não ser percebido na própria sociedade oral. Por não ser 

escrito, passa despercebido, a versão parece idêntica por várias gerações. Não há 

percepção nesse processo de mudança, oblitera-se na passagem. 

A memória não se ordena como um texto físico, mas como o próprio pensamento. 

Como nesta fala de Patativa do Assaré ao se referir ao nome Patativa:  

―José Carvalho, esse que me deu esse pseudônimo de Patativa, era 

muito apaixonado pela poesia, sabia fazer verso e tinha preparado lá 

uma quadrinha. Quando eu entrei lá no cartório ele me perguntou: 

„Você que agora chegou / Do sertão do Ceará / Me diga que tal achou / 

A cidade do Pará?‟ Respondi de improviso: „Quando eu entrei no Pará / 

Achei a terra maió / Vivo debaixo de chuva / Mas pingando de suó!‟ 

(depoimento concedido a Gilmar de Carvalho, dia 14 de abril de 1998). 

Não é um receptáculo passivo, mas, sim, um processo de reestruturação ativa em que 

os elementos podem ser retidos, reordenados ou suprimidos. 

Tradição oral e memória das palavras. A habilidade dos poetas nas sociedades 

tradicionais assentava no conhecimento, e em muitos casos no treino intensivo. O poeta 

oral treinava a sua memória. 

A métrica e a estrutura auditiva em geral de muitos tipos de poesia oral, a 

par da natureza repetitiva formular delas, funcionam também para fornecer 

regularidade que ajuda o poeta a recordar. Temos exemplo com os violeiros, os 

quais, como trabalham com o improviso, ainda que obedeçam às normas da 

versificação, utilizam os recursos de tocar a viola enquanto ganham tempo para 

preparar a resposta que darão ao competidor.  
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Segundo Gilmar de Carvalho (2002), reforçando essa discussão, é fato que alguns 

folhetos provenientes de Portugal, incluídos no catálogo da Impressão Régia, a 

primeira casa editora brasileira, fundada em 1815, estavam escritos em prosa e foram 

adaptados para o ritmo e a rima do cordel como forma de uma maior circulação. É o 

que Câmara Cascudo (1953) chama de Cinco livros do povo, a saber: A Donzela 

Teodora; A ImperatrizPorcina; A Princesa Magalona; Roberto do Diabo e João de 

Calais. Temos como exemplo o verso do Cego Aderaldo na peleja com Zé Pretinho, 

constante da Antologia de Literatura de Cordel do Banco do Nordeste do Brasil, 

organizada por Ribamar Lopes (1994): Arre com tanta maçada, /deste preto 

capivara:/  não há quem cuspa pra cima /  que não caia na cara. Quem a paca cara 

compra / pagará a paca cara . 

Tornamos a repetir, a métrica e a estrutura auditiva em geral de muitos 

tipos de poesia oral, a par da natureza repetitiva formular, funcionam também 

para fornecer regularidade que ajuda o poeta a recordar, como vimos nesse 

exemplo do Cego Aderaldo. Essas ideias vieram de Milman Parry (1930), 

especialista na ―questão homérica‖. Disputa acadêmica sobre a maneira como o 

presumível texto (ou textos) dos poemas homéricos se ajustava uns aos outros. 

Parry (1930) resolveu esses problemas afirmando que a questão não está em um ou 

muitos textos subjacentes a Homero, pois, na realidade, não houve quaisquer textos. 

Em vez de textos houve recitais (os exemplos se restringem à poesia épica), momentos 

em que as histórias da guerra de Tróia e do regresso de Odisseu foram cantadas por 

poetas. 

Chamamos atenção para a questão da performance, a partir de Austin (1990) e de Paul 

Zumthor (1978). O que fala, seu lugar e para quem fala. O texto oral quando posto na 

escrita guarda seu princípio de oralidade, como a poesia do Patativa.  

Parry (1930) chama atenção para o detalhe de que a poesia oral é geralmente dita numa 

estrutura sonora estabelecida e tradicional. Sonora quer dizer, vale por tudo – métrica, 

cadência, rima, consonância, estilo recitativo capaz de afetar o som do poema como 

discurso. No fragmento publicado por José Carvalho (1973), enuncia o poeta: ―O 

Patativa em canoa / Dá logo um tremô nas pernas / Nem sabe pegar nos remos/ Nem a 

canoa governa‖.  

O formalismo da estrutura auditiva ajuda o poeta oral a recordar e a compor, 

permitindo-lhe sentir a forma e a cadência a que há de obedecer, antes mesmo de 

escolher as palavras. Um poeta oral sabe, portanto, qual a forma do poema dele antes 

de começar a recitá-lo, o que influencia a escolha das próprias palavras, que, por sua 

vez, partem de fórmulas e epítetos pré-estabelecidos. O domínio nessas fórmulas 

permitia ao poeta grego iletrado, por exemplo, tecer o seu hexagrama semanticamente 

sem cair em dificuldades métricas. 

Essas fórmulas são agrupadas em torno de grandes temas – o desafio do guerreiro, a 

luta, o conselho – cujo caráter de ação está padronizado. Tudo isso dá chaves 

mnemônicas que facilitam a composição. Ligado a tudo isso está um padrão de 

sucessão de unidades de significados. 
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As pesquisas de Parry (1930) sobre os poetas servos e croatas mostram que havia, 

invariavelmente, numerosas alterações. O saber e a habilidade dos cantores eram tais 

que podiam "gerar" um poema sobre um assunto específico. Não decoravam um texto, 

antes compunham de novo uma narrativa épica de um modo que, embora muito 

semelhantes, nunca eram iguais a uma versão anterior. 

Já nos referimos à memória semântica e à memória visual. Vamos, então, abarcar a 

memória auditiva. Os artifícios mnemônicos de um poeta oral são comparáveis aos de 

um orador clássico treinado na recordação de lugares. 

Os clássicos se baseavam na visão, ao passo que os estratagemas dos poetas orais se 

baseavam no ouvido. Os poetas orais elucidam na realidade as conexões entre som e 

memória. A percepção do discurso não como visão, mas como som. 

O processo auditivo «interior» pressupõe a conceitualização do discurso como som. 

Esta forma de explicaçãonão conduz a uma concepção da linguagem como texto. 

Porém, a intuição auditiva da linguagem explica por que é que as culturas iletradas 

conseguem recordar tanto. As culturas iletradas confiam à memória tanto poesia como 

oração, feitiços e fórmulas rituais, muitas vezes estruturadoscomo poesia, os quais, 

porém, são na realidade exemplos de prosa, como listas de linhagens e dinásticas e até 

os códigos de leis. 

A capacidade de uma sociedade para transmitir a sua memória social sob uma forma 

lógica e articulada não depende, portanto, do domínio da escrita. A transmissão da 

memória articulada depende, num sentido mais geral, da maneira como uma cultura 

representa a linguagem. Depende da medida em que uma sociedade sabe perceber a 

linguagem como veículo de expressão e comunicação, independentemente do contexto 

social imediato.  

Depende também da concepção que o grupo tiver do saber que recorda: vê esse saber 

como uma imagem ou textos a analisar ou apenas como padrões sequenciados de som a 

confiar à memória? Essas capacidades variam consideravelmente de grupo para grupo. 

Gregos, polinésios, tribos celtas possuíam tradições poéticas altamente desenvolvidas. 

A diferença entre cultura letrada e ―iletrada‖ é enganosa porque não se pode pensar em 

mentalidade pré-lógica e racional. O fato de uma sociedade ter adquirido a capacidade 

de representar o próprio saber sob a forma escrita não quer dizer que essa sociedade 

tenha cessado de ser também uma cultura oral. Continuamos a ser uma sociedade oral. 

Na teoria de Parry (1930), a memória é ativa. Um poeta oral não lê um texto, cria-o à 

medida que vai avançando; também nos dá uma noção de transmissão da memória. 

Aquilo que é transmitido quando o poema passa de um recitante para o seguinte não é 

o texto e sim uma história junto com algumas imagens e frases que o acompanham. 

A reconstrução do processo real de transmissão por observação do que é retido, do que 

é acrescentado e do que é preterido constitui uma maneira de descobrir a configuração 

e a estrutura de uma ideia de memória. 

Imagens e memória. A memória social para ser transmitida é articulada. No Brasil 

grande parte da memória é preservada em rituais, o significado não é posto em 

palavras, mas nos rituais, por exemplo, do Candomblé e da Umbanda. 
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A maior parte da nossa memória do movimento é gestual e corporal e não verbal, como 

chama atenção Paul Connerton (1993). Vimos que o poeta oral tem o poema como 

sentido – como história que se conta, não é separada da memória do poema como som. 

O sensorial e o semântico interligam-se na sua memória. 

Tal como no caso da memória individual, as imagens guardadas na memória social são 

compósitas: imagens picturais e de cenários, slogans, apodes e pedaços de versos, 

abstrações, tipos de entrecho e passagens de discursos e até falsas etimologias. 

A memória social, portanto, não se limita a palavras. As memórias individuais incluem 

experiência pessoal recordada, às vezes de difícil articulação. As imagens de qualquer 

memória individual serão mais ricas do que as imagens sociais, as quais, por sua vez, 

serão mais esquemáticas. 

A esquematização não requer perda de qualidade sensorial das imagens, juntamente 

com as ideias da memória social mantêm um caráter semântico e sensorial compósito, 

como a mnemotécnica antiga, no dizer de Simonide, poeta da Antiguidade Clássica, 

retomado e estudado por Frances  Yates (1994). 

Uma imagem guardada na memória é um conceito. Na medida em que a memória é 

conceitual, não faz diferença que os conceitos sejam sequenciados de maneira a refletir 

os vínculos entre coisas reais ou apenas imaginárias. 

Como a memória que temos da infância, quando, às vezes, não temos certeza, as 

imagens da memória social são relativamente desintegradas. São muitas vezes 

descontextualizadas, e, num sentido radical, podemos não ter verdadeiramente meios 

de saber se se referem a uma coisa real ou a uma coisa imaginária.  

O grupo limita-se a concluir que suas tradições devem referir-se a algo de real, não 

tendo meios de saber se assim o é. Que o diga Michael Pollak (1990), com sua memória 

concentracionária. 

Memória oral e narrativa. Uma história pode ser pintada ou animada. Tal como quando 

se conta de novo, uma narrativa começa por ser uma história em palavras. Para a Igreja 

medieval imagens e história andavam juntas. É impossível ao nosso espírito ascender à 

imitação e à contemplação das hierarquias celestiais a não ser que se sirva de um guia 

material compatível, como disse o Prior da Abadia de Saint-Denis, no século XI. Um 

sermão medieval era como um afresco ou um vitral – ensinava através de uma sucessão 

de imagens visuais. 

O material pode ser entendido no sentido da pintura, da escultura ou do vitral, quer 

como o sermão com cenas de descrição e acontecimentos. 

A verdade (o guia) é a doutrina cristã tal como expressa na narrativa sagrada. A Igreja 

expandia suas doutrinas e seus ensinamentos, segundo Gourevicht (1993), sob a forma 

de histórias. Os sermões na Idade Média tinham como suporte toda a iconografia das 

catedrais góticas, nos portais, nos vitrais, nas esculturas, nos afrescos.  

Nos contos populares, na poesia oral e, mais freqüentemente, em situações em que o 

conhecimento é transmitido por um dispositivo informal e predominantemente oral, a 

narrativa progride muitas vezes através de uma sucessão de imagens visuais. 
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A imagética visual é, assim, um aspecto da memória narrativa. O papel que 

desempenha a memória de palavras na memória de histórias é o de ordenar e ligar 

imagens. 

Nesse sentido, uma história é uma espécie de contentor natural de memórias, uma 

maneira de sequenciar um conjunto de imagens, através de conexões lógicas e 

semânticas, numa forma fácil de reter na memória. Uma história é, portanto, um "aide-

mémoire" em larga escala. As histórias fazem mais do que representar determinados 

acontecimentos: de uma maneira geral, ligam, esclarecem e interpretam os 

acontecimentos. 

As histórias nos fornecem um conjunto de explicações de reservas subjacentes à nossa 

predisposição para interpretar a realidade de maneira que a interpretamos. 

A memória não é meramente retrospectiva; é também prospectiva. A memória dá uma 

perspectiva para a interpretação das nossas experiências no presente e para a previsão 

do que virá a seguir. 

Imagens e palavras são, pois, duas das mais importantes componentes na nossa 

memória das narrativas. 
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O CÂNONE REAL E O IDEAL (O QUINZE DE RACHEL DE QUEIROZ) 

       Flávio R. Kothe (UnB) 

Introito  

   Por que discutir de novo O quinze de Rachel de Queiroz? Essa obra já teve mais de 

uma centena de edições, foi consagrada por nomes eminentes da crítica brasileira 

como Mário de Andrade, Affonso Schmidt e a escola de Antônio Cândido. Ela parece 

indubitável e é, portanto, sintomática do cânone brasileiro.8 Essa obra tem sido 

colocada como marcador do percurso entre Os sertões de Euclides da Cunha, Vidas 

secas de Graciliano Ramos e Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, como se a 

literatura brasileira tivesse uma gestação autóctone, marcada só por ela mesma, como 

um sistema fechado. Acrescentar aí Morte e vida Severina de João Cabral de Melo 

Neto não altera o esquema canônico. Lutar pela inserção de obras consideradas 

                                                           
8
 Queiroz, Rachel de. O quinze, Rio, Editora José Olympio, 108ª edição, 2018.Os textos críticos citados 

estão anexados a essa edição. 
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regionais para que sejam reconhecidas nacionalmente altera de modo adjetivo o 

paradigma, mas não ultrapassa o seu esquema substancial. 

   Desde Platão está consagrado o princípio de que não há ciência do particular. A 

psicanálise, ainda que trate de indivíduos, só pode ter a pretensão de ser ciência por 

ter princípios gerais, como o complexo de Édipo, o inconsciente e a transferência, que 

lhe garantem objetividade. Uma literatura nacional não surge nem evolui como um 

sistema fechado, interno, por geração espontânea. Ela sempre decorre de intercâmbio 

internacionais, sempre se valida no âmbito da literatura mundial. Estudá-la ―em si‖ 

não é científico nem histórico. Querer fechar o estudo no âmbito de uma geografia 

não é ciência e contém uma ideologização, portanto,  um ―estudo‖ que postula 

crenças e não questiona seus pressupostos.  

   Por outro lado, a crítica literária é um passo necessário de avaliação e reavaliação de 

obras, mas só se pode exercê-la com certa competência quando se tem uma formação 

que permita visão mais abrangente, capaz de sopesar valores artísticos e visões de 

mundo. Quando não se tem formação adequada, não se pode fazer boa avaliação. Os 

cursos de Letras vigentes no país são muito precários. Deveriam lecionar disciplinas 

como Clássicos da Antiguidade, Clássicos da Literatura Universal, Filosofia da 

Linguagem, Lógica, Fundamentos de Filosofia, Literatura Comparada, Poética, 

Retórica, Poética dos Gêneros, Estética, Metafísica. Pouco ou nada fazem. 

   Como as grandes obras mobilizam essas várias áreas, o graduado em Letras não tem 

formação suficiente nem sensibilidade para apreciá-las. Não consegue distinguir com 

clareza obras maiores e menores. Ele acaba ensinando o que não sabe, e ensina mal. 

Ele é o primeiro a não querer que se mude o sistema instituído, pois teria muito 

trabalho pela frente. Quem quer fazer boa literatura tende a buscar essa formação 

mais ampla. 

In media res 

   Tocar em O quinze é, portanto, tocar num sintoma do cânone, como se o romance 

fosse uma sinédoque de questões maiores. É sintomático que nos três ensaios críticos 

citados sobre essa obra, nenhum a compara com um quadro referencial não 

brasileiro. É como se tudo ocorresse intra muros. Faltam parâmetros internacionais. 

Fica-se aquém das possibilidades contidas na obra e que não foram desenvolvidas por 

ela, mas que estão presentes em outras obras. As referências que logo poderiam ser 

aventadas são Crime e castigo de Dostoiévski, Minhas universidades de Górki,  

Cimento de Gladkov e O novo testamento.  

   Aqui não importa muito provar que a autora as leu, embora ela ter chegado a militar 

no PCB possa ser um índice, e sim tomar essas obras como parâmetros para balizar a 

obra. O argumento cronológico não é tão relevante quanto seria para o positivismo. A 

questão é estrutural, de lógica da narrativa. Rachel mudou de posição política, tendo 

sido, em 1964, a favor da ditadura militar e se aproximando do primeiro ditador, 

Castelo Branco. O que há em comum a essas duas posturas é a dimensão autoritária e 

salvacionista. O romance funciona então como diagnóstico de uma situação, 
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apresentada em forma extremada, na pior seca da época, mas não é capaz de 

encaminhar nem discernir uma ação política organizada. Fala em ―Campo de 

concentração‖, mas apenas parece um apelido dado para uma obra de caridade, não o 

que foi efetivamente (como mostra Genivaldo Nascimento em livro que cita o 

assunto). 

   Diante dos temas que propõe, o romance se perde em si. Ele é apenas o esboço de 

uma boa obra que poderia ter sido escrita e não foi. O seu tema central é a compaixão, 

que é o cerne do cristianismo, mas não sabe desenvolvê-lo, não tem profundidade 

filosófica e moral. O tema político não é enfrentado. É, de fato, obra de uma moça de 

vinte anos. Em vez de isso ser um elogio à precocidade, é algo que marca a diferença 

entre o que poderia ter sido feito e o que foi executado. Os críticos citados não 

conseguem discernir o romance potencial acenado pelo que foi feito. Se compararmos 

o que desse tema Dostoiévski e Gorki fizeram, mostra-se aí que a literatura russa no 

século XIX emergiu com uma força que a brasileira não soube ter, com a exceção de 

Machado de Assis. 

   Já se passaram mais de cem anos desde a seca de 1915, que dá título ao romance. 

Ele é um testemunho parcial, subjetivo, mas uma obra literária não é apenas 

documento de um evento: deve ter algo universal, permanente, que valide a ideia. 

Essa ―ideia‖ não é apenas a descrição da miséria ou uma política contra a seca: feitura 

de açudes, poços artesianos, captação de águas pluviais, represas, transposição de 

rios. O romance cita algo disso apenas de passagem, as pessoas estão como que 

perdidas, ficam apenas com o sonho de ir para outro lugar, os governantes querem 

apenas se livrar do problema social pagando passagens para os flagelados se irem, há 

alguma filantropia, não uma política organizada. O Brasil já passou, entrementes, 

pela experiência de um filho de migrantes nordestinos ter se tornado duas vezes 

presidente da república e ora estar encarcerado por corrupção.  

Política narrativa 

   O romance gira parcialmente em torno do caboclo Chico Bento de Aroeiras, que 

perde o emprego numa fazenda por decisão da proprietária, induzida a isso pela seca 

que ―castiga‖ o sertão. Ele vai para a cidade buscar ajuda do governo para conseguir 

uma passagem que lhe permita ir para São Paulo. Tem uma cunhada, Mocinha, que 

ele deixa a trabalhar na estação de Baturité. Viajando por lá, Dona Inácia, uma 

latifundiária urbanizada, encontra na plataforma uma ―rapariga magra, suja, 

esfarrapada – um dos eternos fantasmas da seca – ‖ (p. 147) e ouve sua história:  

―O Chico tinha-me deixado no Castro, em casa de uma mulher que tem uma venda na 

Estação. Mas eu não aturei muito lá e vim vindo de mão em mão, cada dia pior, até 

que fiquei nesta desgraça, e ainda por cima, com um filho no peito...‖ (p. 148) 

   Mesmo sendo Mocinha que relata a própria história, é como se fosse de outra 

pessoa, algo pretérito, que serve de pretexto para a dona de terras mostrar que é 

pessoa bondosa: ―Dona Inácia abriu a bolsa, puxou uma nota de cinco mil-réis.‖ (p. 
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148). À pobre só resta mostrar gratidão: ―A rapariga recebeu o dinheiro com a mão 

trêmula e beijou a cédula: 

- Deus lhe pague, minha Madrinha, Deus lhe pague! Nossa Senhora lhe dê tudo 

quanto deseja!‖ (p. 148) 

   Não se trata de afirmar que a maioria das relações sociais nessa situação não se 

construíssem nesse horizonte, mas o problema é ele ser o horizonte do romance, a 

querer impor ao leitor como único possível. O problema social se resume então ao 

bom senhor e ao mau senhor, aquele que ajuda a seus servos e aquele que os deixa na 

mão: não é visto como estando na própria relação de senhorio, na divisão da 

propriedade da terra, entre poucos que têm muito e muitos que não têm nada exceto 

a própria força de trabalho, que mesmo assim não lhes pertence, pois não podem 

trabalhar para si. Antônio Conselheiro já havia organizado antes a região em forma 

de cooperativas e, por isso, a pedido dos latifundiários e da Igreja Católica, foi 

aniquilado, junto com cerca de 25.000 adeptos. Não há rastro dessa história e 

alternativa em O quinze. 

   Ajudar aos servos é dar-lhes esmola. O mesmo é feito com Chico Bento por um 

padrinho num momento e, depois, pelo governo, quando lhe é dada uma passagem 

para ir embora. A política é a mesma, empurrar o problema com a barriga, não 

providenciar uma mudança de estrutura de propriedade e de irrigação de terras que 

permita a cada um, mais que a sobrevivência, dar um jeito na própria vida. O 

romance quer provar que há senhores bons, em número maior que os ruins: o 

problema não estaria na relação patronal, mas no caráter do proprietário. Bertolt 

Brecht tratou disso de modo sarcástico em ―O senhor Puntila e seu criado Matti‖, em 

que o estado do senhor variava da bondade à maldade conforme ele estivesse bêbado 

ou sóbrio. Quem tem algo maior a perder não entrega isso de mão beijada. 

O quinze não é um romance comunista. Os senhores do cânone não precisam se 

preocupar. Se a história é luta de classes,  essa luta não é assumida por ele, embora 

participe dela. Só indiretamente propõe que os proprietários deveriam ser gentis nas 

agruras dos dependentes. Ele defende a caridade cristã, no sentido de dar esmolas 

para ajudar problemas pontuais, mas de modo provisório, não para encontrar uma 

solução efetiva às estruturas que os geram. O problema é visto como estando na 

natureza, não na estrutura social.  

   Mesmo que o Partido Comunista Brasileiro tenha sido marcado por uma política de 

frente ampla, em que ele procurava apoiar as forças que lhe parecessem progressistas 

enquanto não surgisse a oportunidade de fazer a grande revolução, a teoria marxista 

sempre apostou na necessidade de aumentar as forças de produção e, em caso de não 

haver outro jeito, mudar as relações de produção para que continuassem 

aumentando. Essa ―mentalidade capitalista‖, de uma obsessão pelo aumento da 

produção e, portanto, da taxa de mais-valia, nunca foi questionada dentro do 

marxismo. O comunismo queria conquistar a igualdade social para haver 

fraternidade, mas não acreditava que isso iria acontecer sem organização política e 

sem luta. 
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   No romance em pauta, a fraternidade caritativa é a única política que se prega. Não 

há indústria nesse sertão e, portanto, também não há proletariado que possa levar 

avante uma proposta ―comunista‖. O que se tem é um sistema basicamente feudal, de 

uma ―aristocracia‖ sem brilho e sem projeto histórico. Dona Inácia só sabe rezar, 

Vicente só sabe tentar levantar boi caído, a professorinha faz suas leituras ―socialistas 

benza Deus‖. O capitalismo só penetrou no campo brasileiro depois de 1964, com o 

agronegócio. Não há nesse romance nenhuma perspectiva nesse sentido nem se 

propõe a construção de açudes, cisternas, poços artesianos.  

   Esse conformismo fatalista, que leva no máximo ao sonho de tentar a vida em São 

Paulo ou na Amazônia para quem já não tem mais saída, não tem a ousadia de 

questionar a injustiça divina. Só se reza e se pede bênção. É pouco. É imaturo. Não se 

pergunta por que não se vive no melhor dos mundos possíveis, como fizeram Leibniz 

e Voltaire.  

   Não está à altura de suceder o debate havido na segunda metade do século XIX: 

Nietzsche inicia Assim falava Zaratustra com uma citação implícita de Hegel, de que 

Deus está morto (e foi morto pelos homens); Dostoiévski respondeu que, se Deus está 

morto, tudo é permitido, uma resposta pueril, pois com a morte de Deus é que se 

inicia a responsabilidade moral do homem baseada em sua liberdade interior. 

Nietzsche treplicou dizendo que Deus pode estar morto, mas ressuscita sob a forma 

de mil fantasmas; Dostoiévski construiu em Os irmãos Karamazov uma busca 

desesperada de respostas, com posições corporificadas nos principais personagens, 

como o pai, que só bebe e farreia, um filho que é niilista absoluto e outro que tem a 

postura de anacoreta.  

   Quando se quer escrever um romance, não se podem ignorar as grandes obras e as 

respostas que já foram dadas aos problemas que se pretende trabalhar. Não é uma 

questão de erudição, mas de propor algo que vá além do horizonte já delineado por 

obras anteriores. No ensino brasileiro, ficar-se restrito ao cânone nacional, sem 

contato extenso e intenso com os clássicos da literatura e da filosofia, gera um tipo de 

leitor que é incapaz de assimilar as grandes obras e que não dá respaldo a obras que 

possam ir além do horizonte baixo. O sistema escolar domestica, não quer induzir as 

pessoas a pensar. Uma democracia só é viável, porém, com cidadãos capazes de 

pensar por si. 

Esboço comparatista 

   Com a maior boa vontade se poderia admitir que o cânone tende a propor o 

horizonte de Conceição, a professorinha que lê alguns livros, como exceção frente aos 

demais personagens, que são analfabetos de fato ou funcionais. Ela parece ter saído 

do Wilhelm Meister de Goethe, a boa moça pela qual o protagonista se apaixona e que 

cuida dos irmãos, órfãos de mãe, mas acaba casando com o noivo, que é bom sujeito 

(o que faz com que o protagonista se sinta traído e se suicide, o que inaugura a 

literatura romântica). Goethe foi mais esperto: não fez dessa moça o alter-ego do 

autor, não se suicidou por causa de paixões da juventude, foi viajar para a Itália, 

namorou muito, aproveitou a vida e morreu bem velho. 
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   Políticas de assistencialismo minoram carências prementes, mas o flagelo da seca 

continua. A natureza é mais forte. Enquanto se atribuir todo o problema a ela, não se 

questiona a estrutura social, a necessidade de uma reforma agrária. O quinze fica 

preso ao nível de  gente que reza para que chova. O patronato se divide em bom, que 

se esforça com seu pessoal para manter o gado de pé, e em ruim, que solta o resto do 

gado e manda embora sem indenização os empregados. O problema parece não estar 

na divisão da propriedade. Pelo contrário, o alter-ego da autora representado por 

uma professorinha que lê livros se situa do lado dos latifundiários.  

   Seu máximo de ―espírito subversivo‖ é fazer caridade com desvalidos. São casos 

concretos, a serem resolvidos com filantropias concretas por gente de bom coração. 

Não se pretende estender isso a toda a população desvalida, como quis  Dostoiévski 

em Crime e castigo. Propõe a ingênua tese de que o amor ao próximo iria redimir 

todos os problemas sociais, mas não é menos ingênua por isso. Embora o autor russo 

tenha pregado isso feito um ideólogo do cristianismo radical, a força ficcional nele vai 

muito mais longe do que isso. Há como que uma contradição entre o escritor e o 

ideólogo. Ele como que acha que a boa vontade entre as pessoas seria solução para 

tudo. 

   Embora toda a propaganda capitalista e católica tenha se voltado contra o 

comunismo, a ética do marxismo é cristã, uma decorrência prática do Sermão da 

Montanha. Como já mostrou Nietzsche, Cristo inverteu aí a moral do patriciado 

romano e valorizou mais pessoas de posição social mais baixa,  preferia pescadores 

que nem terra tinham, doentes, desvalidos, prostitutas – e não dava valor maior a 

guerreiros, cientistas, artistas, atletas –, ou seja, ele pregava a igualdade, propondo 

que todos devam se tornar iguais aos mais desiguais. É uma nivelação por baixo. No 

Manifesto Comunista, a salvação da história é vista como também vindo de baixo, do 

proletariado. Numa revolução totalitária se podem destruir os melhores quadros de 

qualquer origem. 

   Na peça Ajax de Sófocles, Ulisses, que havia causado a morte do rival, propõe que 

os homens são iguais por serem todos fracos diante da morte e da doença grave: a 

igualdade se daria por fraqueza. A igualdade entre os homens é, por outro lado, que 

todos são desiguais, como os dedos da mão. O princípio da igualdade poderia ser 

entendido como reconhecer a desigualdade dos desiguais. Lênin disse que a 

Revolução de Outubro não seria somente contra a burguesia e aristocracia, mas 

também contra o proletariado, pois, extinguindo-se as classes dominantes, se 

retirariam as características dos dominados. 

   Qual é a biblioteca dessa professora? Quais os livros que influenciaram esse 

romance? Poderia ser Dom Quixote, como protótipo do sujeito que fica fora do ar de 

tanto ler ficção, mas não há uma busca de salvação coletiva numa obra em que cada 

um só trata de salvar a si mesmo e, no máximo, seus parentes e seu gado. Não se tem, 

como neste, a paródia de Cristo como salvador do mundo inteiro, embora a situação 

de miséria, opressão e fome esteja a pedir salvação. Cada um quer salvar a própria 

pele. O demônio é a seca e não pode ser esconjurado. 
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Literatura x jornalismo 

  Aqui se acena, no entanto, quase o oposto do que se propôs: em vez O quinze 

projetar a alternativa de um romance que poderia ter sido escrito e não foi, há 

romances já escritos que formam um pano de fundo que assombra sua encenação. 

Eles são sua sombra, a sombra que assombra. Os romanos consideravam o meio-dia 

como a hora dos fantasmas: não haver sombra nas coisas impediria dimensioná-las 

corretamente. Não ter sombra se torna assombração. É preciso evocar as sombras, 

para que surjam da história e se apresentem. 

  O romance brasileiro precisa saber dialogar com obras de referência em sua série 

paradigmática. Se ele não soubesse o que dizer, teria de calar. Colocar obras do 

cânone brasileiro nas escolas como leitura obrigatória tem servido para não ler 

clássicos mundiais. Achar que só o cânone brasileiro ―nos expressa‖ sedimentou essa 

regressão. Ela consagra o atraso, a pretexto de fomentar consciência política.  

   Há um grave problema teológico que Rachel não soube aprofundar. O que se pode 

fazer diante do destino? O que fazer da piedade cristã se ela não resolve problemas 

estruturais de propriedade e naturais como a seca? O que fazer com uma oligarquia 

que só quer se livrar dos problemáticos e nada faz para resolver os problemas? 

   A sombra que se projeta sobre a obra são as obras que ela evoca em seu projeto: ela 

se torna uma assombração dela mesma. A leitura canonizante exorciza essa sombra e 

reduz a obra à sua superfície. É mais fácil se ater a obras canônicas e sua 

interpretação consagrada do que enfrentar questões mais difíceis e complexas como 

as colocadas pelos clássicos da literatura universal. O poder estabelecido nas escolas 

gera um tabu, em que o canônico se torna intocável. Ele não quer que se veja o mais 

evidente.  

   Pertence Rachel ao cânone e ao stablishment? Sim, esse romance pertence e, 

embora ela tenha tido um namoro com o PCB, curou-se disso e não só apoiou a 

ditadura militar em 1964 como por mais de trinta anos foi cronista da revista O 

Cruzeiro, que era marcada por seu viés orgânico e conservador. Isso pode parecer 

estranho à tradição dominante do intelecto orgânico, mas o que se propõe é 

considerar o que escapa à sua visão porque não lhe interessa que seja visto. Essa 

questão surge porque o romance se propõe como um jornalismo engajado no 

desvelamento da miséria nordestina. Embora o jornalismo tenha se adornado com 

cacoetes literários, o que está em jogo é a própria diferença entre literatura e 

jornalismo. 

   Como jornalistas têm espaço público garantido na mídia, aparece como boa 

literatura o que tende a não ser mais que jornalismo. O quinze é mais jornalismo 

literário, uma reportagem longa sobre uma seca histórica, do que uma obra que saiba 

aproveitar bem os recursos do romance. Este gênero literário projeta sombras sobre a 

obra que não optou ser reportagem para se apresentar como romance e, portanto, 

tem de encarar o desafio da série em que se insere. 
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   Para seu contexto,  O quinze dá pistas que despistam:  

―(...) Conceição talvez tivesse umas ideias; escrevia um livro sobre pedagogia, 

rabiscava dois sonetos, e às vezes lhe acontecia citar o Nordau ou o Renan da 

biblioteca do avô. 

   Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e justamente dessas leituras é que 

lhe saíam as piores das tais ideias, estranhas e absurdas à avó.‖ (p. 20) 

   Nordau foi um médico judeu sionista, homofóbico e inimigo de Zola, o qual tentou 

fazer um romance proletário e marxista no Germinal, sobre a vida degradada de 

trabalhadores em minas de carvão, que fazem uma greve, que é reprimida. Renan 

aparece aí como ícone do espírito controverso e polêmico moderno, cujas pesquisas 

em mitologia comparada deram-lhe fama de questionar os fundamentos do 

cristianismo e do judaísmo, pregando racismo e nacionalismo. Em suma, aí estão 

duas fontes que poderiam ter alimentado o desenvolvimento da trama, mas não há 

personagens capazes de carregar essa temática.  

   Fica ao leitor uma sugestão de horizonte de expectativa: talvez não tanto o da 

rezadora avó, mas da tremenda erudição da professorinha. Propor como alternativa 

terceira e única o horizonte do cânone, como foi feito pelos críticos citados no início, 

seria ignorar a existência objetiva da literatura mundial, que é onde o romance 

precisa se definir já que se postula como romance. Não se trata de conhecer todas as 

obras de ficção produzidas no mundo, mas aquelas que são sintomáticas e que se 

enquadram na proposição da obra. Não se compara tudo com qualquer coisa, mas 

por similitude e contraposição.   

Realismo socialista 

   Por que ―se arriscar em leituras socialistas‖ é considerado marcante para a meia 

protagonista Conceição? Se isso, por um lado, indicia um reacionário horizonte 

católico e interiorano nordestino, definir como ―risco‖ significa adotar a repressão 

como paradigma, enquanto a criação artística se define, sobretudo, como exercício da 

liberdade. Sem entrar aqui em autores como Marx, Engels ou Lênin, nesse período 

em torno de 1920 se destacam dois romances que poderiam ser vistos como 

companheiros de jornada: Minhas universidades (1923) de Maxim Górki e Cimento 

(1925)de Feodor Gladkov. São obras típicas do ―realismo socialista‖, em 

contraposição ao ―realismo burguês‖ ao dar espaço aos pobres e destituídos da raça 

de Caim. 

   Górki foi amigo e colaborador de Lênin: como não pôde estudar regularmente na 

universidade por sua origem pobre, o título dessa obra é em parte irônico, pois revela 

o que aprendeu na dura escola da vida, mas sempre com a esperança de conseguir, 

pela organização política, fazer algo para melhorar a sociedade e a vida pessoa. Em O 

quinze falta completamente o senso de organização partidária, o status quo impera 

como se fosse uma fatalidade. Em Górki a pobreza é vivida e narrada desde dentro, 

nas próprias entranhas, com a perspectiva de que o que acontece de particular num 
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momento é significativo em um âmbito maior, enquanto em O quinze (1930) ela é 

apenas descrita como algo externo, contemplado, que pode demandar comiseração, 

mas para quem pode sentir pena porque está relativamente bem de vida. É a 

diferença entre narrar e descrever tão bem captada por Georg Lukács no ensaio assim 

denominado. 

   A inovação representada por essa obra de Rachel no cânone é o influxo do realismo 

socialista, ou seja, da literatura soviética na literatura brasileira, cuja exegese 

canonizante não se mostrou disposta a admitir isso, o que é sintomático do seu 

preponderante reacionarismo. Como acha que precisa denegrir a revolução 

comunista por um princípio moral, denigre junto toda a arte produzida na União 

Soviética, sem sequer perceber que se não fosse ela também não se teriam produzido 

muitas obras no ocidente: nos Estados Unidos dos anos 1950 havia uma Lista Negra, 

em que constavam milhares de intelectuais, que eram impedidos de trabalhar pelo 

macarthismo. Lá a luta pela liberdade de expressão é constante, como também deve 

ser onde haja quem tem algo a dizer fora do compasso do paço. 

Cimento é um romance histórico que reflete a luta entre vermelhos e brancos, entre 

comunistas e aqueles que se opunham à revolução. Gira em torno de uma fábrica de 

cimento, que os reacionários queriam destruir, enquanto os comunistas queriam 

preservá-la para construir casas que abrigassem a população. Nele fica claro quem é o 

bem e quem é o mal: serve ao menos de contrapartida à propaganda que faz do 

comunismo a origem de todos os males. No Dom Quixote, o protagonista não 

corporifica o bem absoluto, pois ele é ridículo em sua comovente luta em estabelecer 

alguma justiça num mundo injusto. Nos cursos de Letras brasileiros não se estudam 

tais obras, talvez porque não se queira aprofundar a conscientização moral e política 

dos futuros professores. 

Deus e o diabo 

   Num texto jornalístico, não se aprofundam questões morais e políticas, mas o texto 

literário (não o discurso, que é canônico e representa o poder e seu intelecto 

orgânico) possibilita que se faça isso, mesmo que o preço seja ser ignorado pela mídia 

e pela escola. Dostoiévski, em Crime e castigo, partiu da forma da novela de detetive, 

numa história baseada em um duplo assassinato, a investigação, o julgamento e a 

punição, mas ele subverteu o gênero ao mostrar desde o início o assassino e sua 

motivação: não havia segredo de autoria a desvendar. Deslocou o tema para a questão 

da responsabilidade moral, que não é preocupação central do gênero detetivesco ou 

policial. O tema subjacente é a miséria social.  

   O jovem estudante Raskolnikof se pergunta no início por que Napoleão, responsável 

pela morte de milhões de pessoas, era considerado um herói mundial. Ao saber que 

mais uma pessoa havia se suicidado por causa de uma velha usurária, ele se pergunta 

se não seria um benefício social acabar com esta e com seu dinheiro sustentar um 

talento como ele. Quando vai executá-la, mata uma irmã, como que a indicar que a 

busca de justiça leva a cometer injustiçadas.  
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  Na história, a jovem Sônia, cujo pai é um alcoólatra e vagabundo, vê-se obrigada a se 

prostituir para que seus irmãos menores não morram de fome. Raskolnikof, ao vê-la, 

se ajoelha diante dela dizendo que se ajoelha diante de toda a miséria humana. É uma 

cena de profunda grandeza. No fim ela o acompanha para o exílio na Sibéria, na tese 

de que o amor tudo redime.   Em O quinze, a cunhada de Chico Bento também se 

prostitui para sobreviver. Acaba tendo um filho de pai desconhecido. Tem-se 

novamente apenas um relato externo do que com ela se passou, não uma vivência 

interna, com sentido transcendental.    

   No grande romance que é o Novo Testamento, há uma passagem equivalente, 

quando Cristo diz a Pedro, no Monte das Oliveiras, que antes do galo cantar o 

discípulo iria renegá-lo três vezes. Cristo é preso e levado pelos guardas. Simão Pedro 

o segue e, quando perguntado se era seguidor de Jesus, ele diz que não, três vezes 

seguidas. Daí o galo canta: ―E Pedro amargamente chorou‖. 

   Essas palavras reaparecem na parte final de O quinze, quando dona Inácia, 

carregada numa ―cadeirinha‖, vai rever sua fazenda após a seca: ―E ao ver a sua casa, 

o curral vazio, o chiqueiro da criação devastado e em silêncio, a vida morte, apesar do 

lençol verde que tudo cobria, dona Inácia amargamente chorou, com a mesma 

desesperada aflição de quem encontra o corpo de alguém muito querido, que durante 

a nossa ausência morreu.‖ (p. 152) Enquanto Pedro chora pela tortura e morte do seu 

mestre, pela própria impotência em fazer algo diante da destruição de quem era 

aniquilado por suas virtudes e qualidade, essa dona Inácia só lastima a perda de 

galinhas e gado, a diminuição de suas propriedades. De qualquer modo, ela iria 

comer ou vender esses animais domésticos. Não se tem aí uma tragédia que afete o 

destino de toda a humanidade. Seu drama é local e particular, uma preocupação de 

latifundiários com a propriedade e a riqueza. 

O quinze fracassa diante do seu próprio projeto, não está à altura de enfrentar as 

questões por ele propostas. Desaparece na sombra que o assombra. O perverso no 

cânone brasileiro é que, a pretexto de patriotismo, se impede que os jovens tenham 

acesso ao que lhes mais permitiria desenvolverem a mente e a cidadania. Gosta-se aí 

tanto do ―povo brasileiro‖ que se prefere que ele continue como está. 

   Vargas Llosa, quando reescreveu Os sertões, sentiu a necessidade, em A guerra do 

fim do mundo, de inventar personagens que lhe permitissem desenvolver problemas 

subjacentes ao tema histórico, como o socialismo, o sistema cooperativo, o 

anarquismo. Perdeu-se, porém, no excesso de palavras, gerando uma obra mais 

extensa do que densa. Euclides da Cunha, com seu racismo belicista, sua mentalidade 

reacionária e pré-nazista, também não estava à altura da temática subjacente. Foi lá 

para justificar um genocídio, e assim fez. 

   Rachel teve peito para abrir uma temática para a qual não tinha fôlego suficiente. 

Graciliano Ramos também não teve fôlego suficiente em Vidas secas, com seus 

personagens desmilinguidos, que são mais fracos na mentalidade do que já são no 

corpo. Quando Guimarães Rosa se meteu, em Grande sertão: veredas, a fazer 

metafísica com seus cangaceiros e vaqueiros do sertão, ficou em banalidades como 
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sugerir que viver é muito perigoso e que Deus deveria voltar armado ou recuar diante 

do tema do amor homossexual, querendo que o leitor aceite que em anos de andança 

conjunta um homem não descobriria que estava ao lado de uma mulher e não de um 

homem. Em seus contos, Rosa também recua sempre diante do conflito que se abre 

no início: ele tenta compensar a atrofia de conteúdo com a hipertrofia da forma, mas 

perde o equilíbrio clássico. 

Conclusão 

    A literatura canônica brasileira fica em geral abaixo dos grandes escritores russos. 

Outros autores abriram caminhos marcantes em torno de 1920-30. Kafka questiona a 

lógica da máquina administrativa e punitiva do Estado, a degradação do sujeito, o 

sentido da existência. Thomas Mann, em A montanha mágica, juntou um grupo de 

tuberculosos, doença que então tendia a ser fatal, para repensar o sentido da atração 

sensual e a validade da existência. Se Camus concluiu pelo absurdo da existência, 

sendo o suicídio o único tema da filosofia, teve de se propor a questão do gesto de 

matar gratuitamente uma pessoa desconhecida. 

   Enquanto os escritores brasileiros não souberem produzir a partir de pináculos já 

alcançados na produção artística e filosófica mundial, não terão efetivamente nada a 

dizer ao mundo e sequer ao público brasileiro. Quem não ensina a escritores não 

ensina a ninguém, dizia Benjamin. Com a formação que este público está tendo nas 

escolas, dentro do horizonte limitado do cânone e da interpretação canonizante, uma 

produção literária mais avançada não terá respaldo social, não será um sucesso de 

vendas. O que mais vende é banalidade, mas isso não significa que o que não vende 

não possa ser banal. Pelo contrário, tenderá a ser ainda pior do que aquilo que é 

publicado pelas grandes editoras. 

   O cânone é subdesenvolvimento no âmbito da literatura, para que, mantendo as 

mentes subdesenvolvidas, não haja questionamento da estrutura social. Nesse 

sentido, O quinze é sintoma de uma doença. Enquanto não se tratar da doença, com 

uma revisão profunda do ensino e da mentalidade dominante, discutir determinada 

obra nada soluciona. 
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RESUMOS 

 

TEXTOS MULTIMODAIS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
INTERDISCIPLINARES E CONTEXTUALIZADAS 

Evandro Dias Amorim  

Mirtes Ribeiro de Lira  

RESUMO: As transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas, 
originadas principalmente de fenômenos como a globalização e a revolução 
tecnológica têm imposto novas exigências e desafios à educação contemporânea 
no sentido de adequar o paradigma de ensino e formação, às novas demandas 
sociais. A diversificação e descentralização dos meios e modos de produção, 
aquisição e disseminação do conhecimento transformou o texto monomodal em 
um texto multimodal, constituído das linguagens verbal, visual, gestual e sonora 
e essa nova configuração demanda um tratamento diferenciado. A mudança em 
questão reflete diretamente nas propostas de práticas pedagógicas 
interdisciplinares e contextualizadas em evidência nas instituições escolares, 
uma vez que é por meio do texto, em suas mais distintas modalidades que os 
conteúdos são materializados e disseminados na prática pedagógica. Este 
estudo tem como objetivo, analisar o uso pertinente dos textos multimodais na 
prática pedagógica para uma abordagem interdisciplinar e contextualizada de 
conteúdos e temáticas e é fruto de uma pesquisa qualitativa e teve como 
método, a pesquisa de campo, realizada por meio da observação participante. O 
público alvo foram professores das disciplinas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Biologia e História do 3º ano do Ensino Médio. Os resultados 
demonstraram que em todas as aulas observadas, os professores fizeram uso de 
textos multimodais de diversas configurações para a abordagem de conteúdos. 
Todavia, as potenciais situações de contextualização e interação entre as 
temáticas abordadas e as de outras disciplinas, não foram evidenciadas nas 
aulas, seja por desconhecimento, falta de preparo ou pela concepção e crença 
em um ensino pautado na disciplinaridade e na especialidade. Os recursos 
imagético-verbais presentes nos textos multimodais utilizados como: o negrito, 
as aspas, os símbolos, as cores, as tabelas, os esquemas, as ilustrações, etc., que 
contribuem para a contextualização, desenvolvimento da criticidade e 
letramento dos estudantes, foram utilizados apenas como adorno e pretexto 
para a exploração do conteúdo verbal.  

PALAVRAS-CHAVE: Textos Multimodais. Práticas interdisciplinares. 
Contextualização. 
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O SENTIDO HÍBRIDO DA LITERATURA DE CORDEL E SUAS 
IMPLICAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS 

INTERDISCIPLINARES 

 

Maria Aparecida Ventura Brandão  

Este artigo discute a Literatura de cordel, seu caráter híbrido, sua história e suas 
fontes até sua apropriação em sala de aula a partir de uma abordagem 
interdisciplinar de ensino-aprendizagem. Por se tratar de um gênero híbrido 
que aos poucos vem conquistando a territorialidade escolar, a literatura de 
Cordel vem assumindo ao longo do tempo um significativo papel, 
principalmente, nos meios acadêmicos, atraindo autores, pesquisadores e 
professores para debater sua representação enquanto veiculadora de cultura, de 
prazer e fonte de conhecimento. A partir das últimas décadas, a escola tem 
buscado inserir em seus programas de ensino a leitura dos folhetos de cordel, 
perspectivando, assim, divulgá-lo como resultado da produção cultural de um 
povo. No entanto, não é apenas nesse sentido que pretendemos refletir nessas 
considerações. Pretendemos ir além desse propósito e buscar na leitura desses 
folhetos, em sala de aula, a formação do gosto por meio de mais um suporte de 
leiturização. Analisaremos o cordel como ferramenta interdisciplinar, 
intertextual e como um gênero de leitura, que também, é marcado pelos tons e 
entretons da oralidade - uma modalidade, que ainda é pouco explorada em sala 
de aula: espaço onde predomina o silêncio como forma de disciplina, sendo a 
voz do professor, em alguns contextos, imperativa e manipuladora dos 
discursos, das ações, do raciocínio e da capacidade criadora dos alunos. Por 
assim dizer, apesar dos avanços nos paradigmas de ensino, ainda, nos 
deparamos com concepções tradicionais de ensino no qual o enquadramento do 
aluno no processo de ensino-aprendizagem encontra-se nas margens e não no 
centro. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura de Cordel. Hibridismo. Residualidade. Ensino. 
Interdisciplinaridade. 

 

 

O DESFILE DE MODA NO ENSINO DE LITERATURA: UMA 
APLICAÇÃO DIDÁTICA POSSÍVEL 

Fernanda Viana de Castro  

Kelly Eunice Silva Oliveira 

RESUMO: Hodiernamente, a leitura literária e a formação do leitor são temas 
recorrentes nos debates acadêmicos que almejam por melhores práticas 
pedagógicas no intuito de formar leitores cada vez mais críticos e ativos. 
Partindo desse pressuposto, este trabalho apresenta o resultado de uma 
experiência didática desenvolvida com alunos do 3ºano do Ensino Médio de 
uma escola pública estadual de Petrolina-PE, com base nas obras produzidas 
pelos artistas das Vanguardas Europeias. Objetivou-se estudar sobre as 
Vanguardas de um modo lúdico e a estratégia didática utilizada para isso foi a 
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criação de figurinos baseados nas obras produzidas pelos artistas das cinco 
vanguardas que se destacaram no início do século XX. Durante a apresentação 
do trabalho, que consistia em um desfile de moda, um integrante da equipe 
contextualizava para o público o que foram as Vanguardas, quais as suas 
propostas, quais as suas características e como o figurino em questão fazia 
alusão à vanguarda e à obra. Diante dessa experiência observou-se que o 
empenho dos alunos em desenvolver os figurinos e em explanar o que 
conseguiram assimilar sobre o conteúdo trabalhado, resultou numa 
aprendizagem mais dinâmica e efetiva, pois o método utilizado diferenciou-se 
de uma aula convencional de literatura, porém, sem deixar de trabalhar os 
aspectos necessários para a aquisição do conhecimento literário tão importante 
na formação do leitor.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação do Leitor. 3ºano do Ensino Médio. Experiência 
Didática. Vanguardas Europeias. 

 

 

NOVAS PERSPECTIVAS LITERÁRIAS A PARTIR DA TECNOLOGIA:O 
INSTAGRAM COMO UMA PLATAFORMA DE CONSTRUÇÃO DO 

ROMANCE DE FORMAÇÃO NA ATUALIDADE 

Bruna Di Fátima De Alencar Carvalho   

RESUMO: Introdução: Tendo em vista que a sociedade atual se relaciona 
intensamente com a tecnologia, percebe-se mudanças nos formatos de produção 
e consumo de informações e conhecimentos. É diante disso que desponta a 
hipermídia como o espaço digital que congrega texto, imagens, sons, vídeos e a 
partir disso permite a interação do conteúdo com o leitor. Por sua vez, o 
hipertexto apresenta-se como a hipermídia associada à escrita eletrônica. 
Assim, no que tange à literatura, o hipertexto e a hipermídia propõem uma nova 
configuração para construção de narrativas. Diante disso surge a plataforma 
digital instagram, um aplicativo que permite o compartilhamento de momentos 
do cotidiano de seus usuários que, por sua vez, passam a contar suas histórias 
sobre si mesmos. Outrossim, por ser o romance de formação uma narrativa 
focalizada nas façanhas e crescimento do indivíduo, torna-se possível a leitura 
de que os usuários do referido aplicativo acabam convertendo-se, por 
conseguinte, nos protagonistas de seus próprios romances. Objetivos: Analisar a 
formação e configuração de um romance de formação digital fincado na 
hipermídia e hipertexto. Método: para a produção do presente trabalho utilizou-
se do levantamento bibliográfico, a partir do método exploratório, com ênfase 
na produção de Theodor Holm Nelson, bem como na obra A Teoria do Romance 
de Georg Lukács e suas respectivas fortunas críticas. Resultados e Discussão: 
Em razão da linguagem híbrida presente do meio digital, surgem novas 
perspectivas acerca dos formatos originais de narrativa, de maneira que, 
especialmente diante da plataforma instagram, tem-se a possibilidade 
construção de romances de formação nos moldes da linguagem híbrida digital. 
Conclusão: As narrativas que incorporam os recursos apresentados pelas 
tecnologias de informação e comunicação na atualidade permitem a sua 
construção e compartilhamento de que forma mais maleável e acessível, e, 
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portanto, democrática. Assim, tais perspectivas contribuem para a 
popularização do romance de formação.   

PALAVRAS-CHAVE: TÉCNOLOGIA, ROMANCE DE FORMAÇÃO, 
INSTAGRAM. 

 

 

O ARQUÉTIPO DA DEUSA ÁRTEMIS EM POCAHONTAS E SEU 
SIGNIFICADO NO IMAGINÁRIO EDUCACIONAL 

Ana Vitória Muccini Palitot Couto Evelyn  

Geam Karlo-Gomes  

RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar como a Disney transformou 
uma mulher real em uma princesa de um dos seus populares contos de fadas, 
desvendando o arquétipo que fundamenta e inspira a composição dessa 
personagem. Pocahontas é uma mulher que tem sua história ambientada no 
mundo real e passa a ser protagonizada no conto de fadas. Nesse estudo, 
adotamos uma abordagem mitocrítica, a fim de compreender que os arquétipos 
são responsáveis por fundamentar a personalidade dessa personagem. Nesse 
sentido, identificamos que o arquétipo da Deusa Ártemis enriquece e nutri o 
perfil de Pocahontas. Essa Deusa possui o arquétipo livre e espiritualizado; 
promovendo também discussões sobre como as mulheres são representadas nos 
contos de fadas e a importância desse arquétipo feminino para o contexto 
educativo durante a infância. Por fim, esse estudo pode contribuir para a 
subárea interdisciplinar imaginário e educação, a partir de um pensamento 
crítico que pode ser útil para uma prática pedagógica que agrega os estudos 
sobre o Imaginário. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquétipo. Contos de fadas. Imaginário educacional. 

 

ESTRATÉGIAS DE ANDAIME E PROGRESSÃO TEMÁTICA 
 

Claudia Assad Alvares  
Professora Adjunta de Língua Portuguesa; membro do Grupo de Estudos 

e Pesquisas em História da Educação no Sertão do São Francisco | GEPHESF | 
Universidade de Pernambuco UPE – Campus Petrolina; 

claudia.alvares@upe.br) 
 

Introdução: Este trabalho trata do emprego de estratégias de andaime 
(BRUNER, 1983; BORTONI-RICARDO; FERNANDES DE SOUSA, 2006) com 
estudantes que, ao longo da graduação, vêm demonstrando sérias dificuldades 
para articular enunciados e outras sequências de texto. Objetivo: Pretende 
contribuir para a formação dos futuros docentes, elucidando aspectos teóricos e 
práticos de aplicação e uso da língua a fim de estimular-lhes as habilidades 
cognitivas e torná-los produtores de textos que façam sentido. Método: 
Quanto aos procedimentos metodológicos para apresentação da pesquisa: (1) 
participação semanal de um grupo de estudantes de diferentes períodos do 
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curso de Letras da UPE em uma oficina de produção escrita; (2) produção, na 
fase inicial do projeto, de pequenas sequências linguísticas a partir de um texto 
dado; (3) solução pontual das dificuldades com base na teoria dada; ou seja: 
para dar continuidade às sequências, o aluno era instado a responder a 
perguntas sobre sua produção. Discussão e resultados: Os resultados só 
apareceram no segundo ano do projeto (2017), e, mesmo assim, tivemos de 
abrir um parêntese na proposta inicial, devido às novas demandas dos alunos 
que participaram do grupo no primeiro semestre do ano de 2017 (poucos alunos 
do grupo inicial permaneceram). Nesse ano, além dos encontros semanais, um 
grupo no Whatsapp foi criado para as tarefas escritas. Como a maioria também 
apresentava dificuldades na leitura, os encontros passaram a se destinar, 
também, a rodas de leitura em voz alta. Relatos posteriores dos alunos deram 
conta de sua evolução na leitura, uma evolução lenta, é fato, mas segura. Em 
relação às tarefas escritas, a despeito do emprego dos andaimes, o progresso 
não foi significativo. Conclusão: A fim de reestruturar a metodologia do 
projeto, optei por interrompê-lo por um semestre. Retornamos agora em 2018 
com o corpo docente ampliado e esperamos obter resultados mais 
encorajadores, visto que, apesar dos percalços, as estratégias de andaime 
mostraram-se produtivas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Linguística textual. Leitura. Escrita. 

Andaimes. 
 
 

HIBRIDIZAÇÃO DAS CANÇÕES NO CD BRASILEIRINHO: A 
RECRIAÇÃO DA IDENTIDADE MISCIGENADA BRASILEIRA PELA 

INTERPRETAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE MARIA BETHÂNIA 

João de Sá Araújo Trapiá Filho 

José Manoel Dos Santos Filho 

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa 

RESUMO: Este trabalho pretende, com base nas linha dos Estudos Culturais, 
analisar a miscigenação e a ressignificação do povo brasileiro e como as grandes 
três raças dessa mistura aparecem no cd Brasileirinho, de Maria Bethânia, que 
traz por meio da palavra cantada (em músicas de Villa Lobos, Dora Vasconcelos, 
Caetano Veloso, Roberto Mentes, entre outros) e da palavra falada (de 
Guimarães, Mário de Andrade e Vinícius de Moraes) textos que retratam o 
nosso povo, seja com enfoque na fé, nos costumes ou no léxico. Por meio de 
conceitos como Hibridização, de Canclini (2015) e Antropofagia, de Oswald de 
Andrade (1928) analisamos o banquete cultural alimenta e forma o novo 
homem brasileiro, tendo em vista o que Maurice Halbwachs (2015) e Stuart Hall 
(2015) chamam de cultura e de identidade. Dessa forma, ao apresentar o cd da 
cantora baiana, debruçamo-nos sobre a construção e o encadeamento das faixas 
e de como cada uma das três matrizes (indígena, africana, portuguesa) vai 
aparecer na obra. O negro, o índio e o europeu no cd são ressignificados e 
miscigenados em proporções diferentes da que a cultura do branco sempre fez. 
Conclui-se, a partir deste trabalho, que, se o europeu sempre pareceu ser 
majoritário e intocável na formação do brasileiro, foi uma ilusão, pois o índio e o 
negro foram e são de imenso valor no nosso gene cultural. 
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PALAVRAS-CHAVE: Maria Bethânia. Hibridização. Brasileirinho. Cultura. 

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA 
RESSIGNIFICAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE LEITURA E DE 

ESCRITA 

Gonçalves, Paulo César da Silva  

RESUMO: Este artigo foi produzido pelo Professor Paulo César da S. Gonçalves, 
do Colégio Estadual Kleber Pacheco de Oliveira (CKPO), situado em Lauro de 
Freitas-Ba.  Esta proposta tem por objetivo identificar o repertório de leitura 
literária e outras; como também o acesso e uso das redes sociais e consumo de 
diferentes textos artísticos, obtidos através de avaliação diagnóstica com as 
turmas do Nono Ano, do Ensino Fundamental II, do CKPO; bem como 
apresentar possibilidades de práticas pedagógicas que tenham o discente como 
protagonista do processo de ensino e de aprendizagem. Ademais, esta produção 
intenciona contribuir com a ressignificação de práticas docentes desenvolvidas 
na Educação básica. A pesquisa é de abordagem quantitativa e qualitativa. 
Como base teórica, dialogou-se e entrecruzou-se saberes em três categorias, a 
primeira, Educação, com Freire (2006 e 2017) e Street (2014); a segunda, com: 
Ensino de Língua Portuguesa, com Antunes (2003) e Marcuschi (2008) e a 
terceira: Metodologias Ativas, com: Bacich e Moran (2017), Bacich, Neto e 
Trevisani (2015) e Bergmann e Sams (2017), entre outros. Como resultados, 
evidenciou-se que ainda é ínfimo o número de leitores de livros nas turmas do 
Nono Ano. Porém, não ler livros completos não significa que esses discentes não 
leem, haja vista terem a internet como o maior meio de informação. Nesse 
sentido, cabe ao professor potencializar para os discentes a internet como canal 
para leituras de diversos gêneros textuais. Para além disso, fomentou-se a 
utilização de Metodologias Ativas digitais como práticas pedagógicas que 
valorizam as competências discentes, a exemplo da Sala de Aula Google.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Práticas Pedagógicas. Metodologias Ativas. 
Leitura. 

 

 

LETRAMENTO CIENTÍFICO COMO PRÁTICA SOCIAL NO ENSINO 
MÉDIO 

Albertina Marília Alves Guedes   

RESUMO: O ―letramento‖ configura-se como sendo uma condição de quem 
exerce práticas sociais de leitura e escrita. Por outro lado, sobre o ―letramento 
científico‖ refere-se à capacidade de compreender e interpretar um texto 
científico, bem como compreender e interpretar aspectos não verbais da 
linguagem presente nestes textos, tais como: gráficos, tabelas, legendas, 
diagramas, dentre outros. A partir desta perspectiva o letramento científico 
possibilita a pessoa letrada descobrir a unidade existente nas diferentes facetas 
das experiências vivenciadas pelo Homem e, por isso, busca mediar o 
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conhecimento científico com a vida prática das pessoas em um determinado 
contexto social. Diante deste contexto esse trabalho objetiva fomentar uma 
discussão teórica sobre a importância do ―letramento científico‖ como prática 
social com estudantes do Ensino Médio. Foram utilizados como fonte de 
pesquisa artigos científicos presentes no Banco de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Scientific 
Electronic Library On-line, anais de eventos científicos e livros. As palavras-
chave utilizadas na seleção do material consultado foram: ―Letramento 
Científico‖, ―Prática Social‖ e ―Ensino Médio‖ publicados no período de 2000 a 
2017. Foram encontrados 21 trabalhos científicos que apresentam a importância 
dos educadores realizarem em sala de aula atividades embasadas na perspectiva 
do ―letramento científico‖ como prática social com estudantes do Ensino Médio. 
O material consultado também apresenta que o ―letramento científico‖ 
possibilita elevar a capacidade crítica e reflexiva dos estudantes. Por fim, com a 
realização desta discussão teórica percebemos que no contexto escolar 
contemporâneo é importante que o professor não se preocupe apenas com o 
conteúdo curricular a ser ministrado em sala de aula, mas também com a 
formação de cidadãos capazes de fazer uma leitura crítica e reflexiva do contexto 
social onde estão inseridos mediante a realização de atividades pedagógicas 
embasadas no ―letramento científico‖.  

PALAVRAS-CHAVE: Letramento Científico. Prática Social. Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LEITURA COMO REFLEXO DA IDENTIDADE: COMO FUMANTES 
LEEM O GÊNERO CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NAS 

CARTEIRAS DE CIGARRO? 

Amanda Cavalcante de Oliveira Lêdo (UPE/PROFLETRAS) 

amanda.ledo@upe.br  

Renato Lira Pimentel (UFPE/UPE) 

lira.pimentel88@yahoo.com.br 

RESUMO: Estudar as diversas práticas de leitura dos inúmeros gêneros textuais 
que medeia as práticas sociais é um desafio constante para os cientistas da 
linguagem. Considerando tais práticas, nos inquieta compreender qual a 
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percepção dos fumantes para a leitura de um gênero textual que tem traços 
persuasivos no que se refere ao ato de parar de fumar. Assim, como esses 
indivíduos parecem ver clara essa persuasão, esse é um aspecto bastante 
interessante para que possamos discutir a construção de identidades dos 
fumantes. Este trabalho tem como objetivo principal discutir as percepções de 
fumantes sobre o gênero textual campanha publicitária contra o fumo veiculado 
no suporte carteira de cigarro, bem como refletir de que maneira identidades 
são construídas e reveladas a partir dessas leituras. No que diz respeito às bases 
teóricas, nos pautamos em Koch e Elias (2006) e Marcuschi (2008) quando 
discutem o conceito de leitura; em Miller (2012) e Bazerman (2005), que 
caracterizam os gêneros textuais como formas de ação social; em Dionísio 
(2005), quando trata da multimodalidade; e em Fairclough (2001) e Woodward 
(2012) no que se refere à construção das identidades. Para o desenvolvimento 
do trabalho, selecionamos 5 diferentes campanhas em carteiras de cigarro e 5 
indivíduos fumantes para fazer a leitura de cada uma delas. Adicionalmente, 
realizamos a entrevista dos participantes, com vistas a compreender o processo 
de leitura empreendido por esses sujeitos. Pudemos perceber, de maneira geral, 
que os indivíduos não fazem uma leitura direta daquilo que está presente na 
carteira de cigarro, isso se refere tanto à parte textual, quanto à parte imagética. 
Na maioria dos casos, a identidade que é ressaltada é de (re)afirmação fumante, 
aparentemente sem interferências do texto persuasivo para o fim do ato. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Identidade. Gênero textual. Campanha 
publicitária de conscientização. Carteira de cigarro. 

 

 

 

 

 

 

 

VIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA DO NARRADOR NA POESIA 
MARGINAL “BRUNA PAIXÃO” DE PEDRO BOMBA 

Larissa Paula Lemos de Lima  

RESUMO: Nesse artigo, analisamos a poesia marginal ―Bruna Paixão‖ de Pedro 
Bomba, com o objetivo de entender, através da discussão acerca da mudança 
das narrativas orais ao longo do tempo, a veracidade de um narrador sobre uma 
personagem travesti. A autenticidade da travestilidade foi refletida em função 
da fidelidade, a qual o poeta, que não é uma pessoa trans gênero, conseguiu dar 
a seu personagem, bem como os questionamentos acerca da identidade e do 
papel exercido no meio social. 

PALAVRAS CHAVE: Poesia marginal. Narrador. Travestilidade. 
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O NADA E O ABISMO: A SUBJETIVIDADE IDENTITÁRIA EM 
CLARICE LISPECTOR 

Brenda Mércia do Nascimento Lima 
brendamercia17@gmail.com 

Bacharelanda em Jornalismo 
Universidade Federal do Cariri-UFCA 

 
Introdução: Este trabalho trata do conceito e função da identidade a partir da 
subjetividade discursiva em Clarice Lispector. Essa  ideia metafísica de 
identidade de algo também pode ser definida por outros elementos que, por 
definição, são seus opostos. Como o belo e o desprezível ou como a morte parece 
falar sobre a vida quando esta é perdida. No livro A Hora da Estrela‖, publicado 
em 1977, Clarice adota um alter-ego masculino que narra a história de Macabéa, 
uma pobre alagoana que se muda para o Rio. O narrador-escritor assegura 
durante todo o enredo que sua única finalidade em vida é escrever e utiliza a 
escrita para externar suas angústias e incômodos perante a existência. Essa 
construção angustiada da identidade também pode ser percebida em ―O Duplo‖,  
do escritor ocre e um dia se depara com uma ―cópia‖ sua que é melhor que ele 
em tudo. Objetivo: o russo Fiódor Dostoievski, cujo enredo consiste em um 
rapaz que vive uma vida medíocre. O objetivo deste estudo, portanto, foi 
analisar os recursos discursivos utilizados por Clarice Lispector na construção 
identitária.  Método: foram  utilizadas, principalmente, a pesquisa bibliográfica 
e a descritiva. Quanto ao método, foi utilizado o descritivo  e a Análise do 
Discurso. Resultados e discussão: inúmeros pensadores propuseram conclusões 
para a problemática da construção identitária.  Uma destas é que existem 
propriedades essenciais (que são elementos intrínsecos a algo específico para 
formar aquilo que ele é) e propriedades acidentais, que podem ser removidas 
sem descaracterizar o objeto em questão (o que distinguiria os dois personagens 
de Dostoievski, já que ambos não compartilham as mesmas propriedades, por 
exemplo). Esse estudo descreve como isso acontece na produção literária de 
Clarice Lispector, especialmente, no livro A Hora da Estrela. Conclusão: 
contrariando a milenar frase ―torna-te o que tu és‖, Clarice Lispector assegura 
que ―todo momento de achar é um perder-se a si próprio‖. A cada nova 
descoberta estamos mais distantes de compreendermos o que de fato faz parte 
da nossa alma. A imortal alma já definida, citada e pesquisada há centenas de 
anos é intrínseca ao homem e tudo que a ele pertence. Seu corpo não passa de 
algo que apenas trabalha para conter sua alma selvagem e que dita sua natureza. 
Tal essencialidade deste espectro humano contesta a definição social de 
identidade através da estética exterior. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Literatura. Clarice Lispector. 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A 
BRINCADEIRA POPULAR E O DIREITO DA CRIANÇA DE BRINCAR 

Juliana Mª Ferreira de Lucena  
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Roberta de Macedo Rodrigues 

Laílla Geohana dos Santos Almeida 

Roberta Mª Rodrigues 

Joázila dos Santos Nascimento 

Marinalva Paranã Gama 

Leidiane Naiane Novais Leal 

É de suma importância para um bom trabalho pedagógico na Educação Infantil 
aprender sobre a criança e refletir a partir das pistas que elas nos oferecem. 
Sabe-se que as brincadeiras são expressões infantis e a valorização destas 
práticas, especialmente envolvendo brincadeiras populares, é imprescindível 
para o desenvolvimento de cidadãos culturalmente participativos. No projeto de 
extensão ―Observação de interação de crianças‖ propusemos um curso de 
formação para alunos de magistério de uma escola pública que trabalharão na 
Educação Infantil de Petrolina. Buscamos problematizar aspectos do 
desenvolvimento da criança pequena de modo a proporcionar aos futuros 
educadores infantis uma reflexão sobre sua prática pedagógica e fazer um 
resgate de jogos/brincadeiras populares reconhecendo-as como elemento do 
desenvolvimento infantil. Realizamos sete encontros com os alunos em um 
período de quatro meses na escola e reuniões semanais na UPE para preparação 
dos encontros. Fizemos observações de vídeos de crianças que foram filmadas 
em situação cotidiana de um Centro de Educação Infantil. Realizamos 
discussões orientadas por perguntas que focavam no percurso ontogenético da 
criança. Também foram realizados momentos de resgate das brincadeiras 
populares entre os alunos de modo a facilitar que se colocassem no lugar das 
crianças e refletissem sobre suas aquisições, aprendizagens, interesses, 
motivações e possibilidades. No final do curso os alunos construíram o seu 
portfólio com as anotações sobre as atividades realizadas e, a partir delas, 
montamos coletivamente, um mural ―A criança e o brincar‖ no qual eles 
apresentaram o que eles aprenderam sobre a criança pequena. Os alunos de 
graduação de Letras da UPE, envolvidos no projeto, também participaram desse 
momento, escrevendo um relatório registrando a experiência e articulando-a 
aos conhecimentos acumulados nas disciplinas que discutem a psicologia 
infantil. A aplicação do projeto refletiu no bom treino dos estudantes do 
magistério e dos alunos de graduação de Letras para repararem processos 
interativos importantes no desenvolvimento das crianças pequenas. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança. Brincar. Cultura. Educação Infantil.  

 

 

ECOCRITICA NA POÉTICA DE JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA 
(CANCÃO) NUMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA 

EXISTENCIAL 

Vera Lucia Leite Mariano  

Alexandre Henrique dos Reis  
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Esta proposta de pesquisa é um estudo da relação da literatura com o meio 
ambiente através da poética de Cancão (João Batista de Siqueira), e tem fulcro 
na crítica literária numa perspectiva da relação literatura-natureza pelo viés da 
Teoria Ecocrítica, que é uma possibilidade de leitura do mundo circundante, a 
partir dos poemas imagéticos de Cancão que retratam seu cotidiano numa 
relação visceral. Este estudo estende-se ainda à teoria heideggeriana existencial, 
analisando os elementos estruturais do Dasein. Tem como objetivo analisar a 
poesia de Cancão através da Teoria Ecocrítica abordando a tríade meio 
ambiente, literatura e poeta, enfatizando seus sentidos existenciais a partir dos 
princípios constituintes do Dasein que se desvelam na sua poesia, servindo-se 
do manancial conceitual de Martin Heidegger. Para tanto será utilizado o 
método da hermenêutica, tomando, sobretudo, Heidegger e Gadamer como 
referencial teórico, na construção de uma interpretação em que se pode atribuir 
um significado ou um sentido do que foi escrito pelo poeta. Ao construir uma 
leitura da obra do poeta Cancão a partir de uma metodologia hermenêutica e de 
um referencial teórico que aproxima Heidegger da Teoria Ecocrítica, 
promovemos um debate público sobre poesia que discute questões 
fenomenológicas e aproxima interpretações de raízes distintas, propondo assim 
um olhar na perspectiva da construção poética. Esta discussão nos leva a 
conclusões preliminares, tais como a presença desvelada nos versos do poeta 
que evidenciam a poesia como um modo fenomenológico de apresentar o 
mundo em suas relações com a consciência do poeta. A poesia é um modo de 
verdade, e mostraremos isto aproximando o poeta sertanejo do filósofo alemão, 
Martin Heidegger.  

PALAVRAS-CHAVE: Ecocrítica. Literatura. Meio Ambiente. Poesia. 
Existencialismo. 

 

 

 

 

 

 

A APRENDIZAGEM DA LINGUA ESPANHOLA COMO ELO DE 
REINTEGRAÇÃO SOCIAL PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE 

 

 Ana Karla Martins  

 Francisco de Assis Silva Panta 

 Luciano de Souza Santos 

Introdução: Este estudo investigou os benefícios e as contribuições sociais do 
aprendizado de uma segunda língua, neste caso específico, o espanhol 
direcionado para a terceira idade. Objetivo:  o principal objetivo dessa pesquisa 
é salientar quais são as contribuições sociais e psicologias desenvolvidas no 
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aprendizado da língua espanhola. Método: o experimento foi conduzido no 
programa Faculdade Aberta da Terceira Idade, da Universidade de 
Pernambuco/ Faculdade de Ciências Aplicadas de Petrolina (FACAPE). A 
metodologia da pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa e 
quantitativa, de cunho exploratório. Teve como principais teóricos Oliveira 
(2006), Lindeman (1926), Malcolm (2011). Resultados e Discussão: como 
resultados, comprovamos que todos os alunos idosos participantes do curso são 
do sexo feminino, e que o aprendizado da língua espanhola se constitui para eles 
como uma forma de reintegração social, afastamento da depressão e a realização 
do sonho de falar uma nova língua. Conclusão:  essa pesquisa nos permitiu 
compreender profundamente quais os benefícios da educação voltada para a 
terceira idade, destacando reintegração social e a melhoria da qualidade de vida 
dessa população em estudo. Dessa forma, esperamos que esse estudo venha 
contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas na área, como também, 
que ele possa servir para consultas dos profissionais que desejam atuar no ramo 
do ensino para adultos idosos.  

PALAVRAS-CHAVE: Reintegração social. Terceira idade. Educação 
Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA HISTÓRIA QUE NÃO SE QUER CONTAR: RELAÇÕES DE 
PODER E GÊNERO NO LIVRO THE HANDMAID’S TALE DE 

MARGARET ATWOOD 

Edianne Nobre 

Neste artigo discutiremos os conceitos de gênero e poder, a partir da obra da 
escritora canadense Margaret Atwood, em seu livro intitulado ―The Handmaid‘s 
Tale‖ (1984), traduzido no Brasil como ―O conto da Aia‖.  Na narrativa 
distópica, uma nova sociedade chamada ―República de Gilead‖, de caráter 
religioso-militar, cria relações sociais utilizando dispositivos de poder baseados 
no controle da sexualidade. Neste contexto, as mulheres são divididas em 
grupos, dos quais, as Aias, possuem a função reprodutora. Neste sentido, 
propomos uma reflexão histórica sobre as relações de poder e de gênero na obra 
de Atwood, inferindo, principalmente, que a ideia da rivalidade feminina é um 
dispositivo de poder amplamente utilizado em sociedades patriarcais. A 
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dominação se daria então, através da instituição de uma crença que gera 
práticas de vigilância, mas que gera também táticas de resistência.  

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Poder; Literatura. História 

 

 

LETRAMENTO EM LÍNGUA ESPANHOLA: AS DIFICULDADES DOS 
ALUNOS NO USO DOS PRONOMES OBLÍQUOS ÁTONOS 

Francisco de Assis Silva Panta  

Kleber Ferreira Costa  

Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda  

RESUMO: Esta pesquisa investiga as dificuldades dos graduandos do curso de 
Letras Português-Espanhol no processo ensino-aprendizagem dos pronomes 
complementos diretos e indiretos, na disciplina Língua Espanhola IV, do quarto 
período de Letras de uma universidade pública de Pernambuco. As ponderações 
são feitas com base nas reflexões de MASSIP (2010), MILANI (2006), 
MIRANDA POZA (2011), tendo como objetivo geral, a investigação do ensino-
aprendizagem dos pronomes átonos em turmas de Letras do curso 
Português/Espanhol. Já os objetivos específicos consistem em ―analisar como os 
alunos falam e escrevem frases com uso obrigatório dos pronomes 
complementos diretos e indiretos e identificar as principais dificuldades 
apresentadas pelos alunos quanto ao uso dos pronomes complemento nos 
textos e esclarecer as possíveis causas. Dentre os métodos utilizados, foi 
desenvolvida uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratória e 
documental, cujos sujeitos da investigação são alunos do terceiro e quarto 
períodos de Letras de uma universidade pública de Pernambuco. Como alguns 
desses resultados, percebe-se que os alunos apresentam um índice alto de 
dificuldades de uso dos pronomes complementos ―lo, la, los e las‖ (objeto 
direto), bem como no uso do objeto indireto ―le‖ e a sua troca de ―le‖ por ―se‖, 
quando o verbo pede os dois complementos verbais. Pelo fato de o objeto direto 
(la, lo, las, los) começar com a letra ―l‖, fonema /l/, faz-se necessária a permuta 
do complemento indireto ―le‖ por ―se‖. Assim, comprova-se que o aluno 
brasileiro, estudante do espanhol, apresenta uma série de dificuldades para 
falar espanhol, principalmente porque se modela pela sintaxe pronominal do 
português e tenta transferir esse mesmo modelo para a sintaxe da colocação do 
Espanhol, e isso ocorre porque, na oralidade do português, é permitida a 
omissão de pronomes oblíquos que complementam os verbos transitivos, 
entendendo-se que, pelo fato de tais complementos terem sido usados em 
período anterior, já se pressupõe que o ouvinte (ou leitor) entende 
perfeitamente de que elementos (complementos) está-se falando. 

PALAVRAS-CHAVE: Colocação pronominal. Complementos diretos. 
Complementos indiretos. 
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LITERATURA APLICADA AO ENSINO INSTRUMENTAL 

DA LÍNGUA INGLESA E ESPANHOLA: 

UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

Vinicius Gomes Pascoal  

Inúmeros são os casos em que a literatura é percebida apenas na modalidade da 
ficção. Sob outros tantos olhares atentos, Lazar (2009), Orti (2014), Santos 
(2013), Hattie (2013), Wilson (2013), Zhang (2015), professores e pesquisadores 
conseguem perceber além do lugar comum e multiplicam as possibilidades de 
trabalhar o ensino e línguas através do objeto literário. Dessa forma, utilizam a 
literatura em suas aulas práticas, ampliando a compreensão dos estudantes nas 
mais diferentes áreas do conhecimento. Este artigo apresenta a questão da 
literatura na experiência prática do ensino instrumental, ação extensionista do 
programa de línguas e informática da UPE (PROLINFO) aplicada nos campi da 
UPE em Petrolina, Serra Talhada e Caruaru. O material de ensino base é 
constituído por excertos de literatura nos mais diversos campos dos saberes. 
Como esses dados obtidos entre 2016, 2017 e 2018 podem fundamentar novas 
produções? E como a literatura foi eficaz nessa modalidade de ensino? As 
experiências obtidas ao longo de três anos de execução destas disciplinas foram 
compiladas em formato de artigo. 

PALAVRAS-CHAVE: leitura; extensão universitária; idioma para fins 
específicos. 

 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS INOVADORAS DE PROFESSORES 
NO ENSINO DE IDIOMAS COM A LOUSA DIGITAL INTERATIVA 

Maria Gleide Macêdo De Souza Santos Pereira  

Maria De Fátima Rolim Cavalcanti Dos Santos   

Maria Auxiliadora Soares Padilha  

Este artigo é um recorte das primeiras coletas de dados de uma Tese de 
Doutorado, que se constituiu em uma análise de estratégias pedagógicas 
inovadoras de um grupo de professores que atuam em um curso de inglês e que 
usam em suas salas de aula a lousa digital interativa (LDI). Para este estudo 
discutimos as compreensões de professores sobre inovação e mudanças em suas 
práticas pedagógicas como uso da LDI. Realizamos um estudo de campo, 
fundamentado nos pressupostos da pesquisa qualitativa descritiva, em que  
vinte (20) sujeitos envolvidos responderam a uma entrevista semiestruturada 
sobre sua prática pedagógica. O escopo da análise aponta que os professores 
compreendem que a LDI é uma tecnologia ou artefato que proporciona inovação 
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e mudanças em suas práticas pedagógicas, trazendo um leque de possibilidades 
para o ensino e aprendizagem da língua inglesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Lousa digital interativa. Inovação pedagógica. Práticas 
docentes inovadoras. Língua inglesa. 

 

 

PERIGLOSAS: TRADIÇÃO E RUPTURA NA POESIA DO PAJEÚ 

Luiz Renato de Souza Pinto  

Introdução: A tradição do cordel, bem como de toda a poesia popular no Brasil, 
remonta a mais uma frente da hegemonia masculina em torno de um eu-lírico 
dogmático e excludente, o que tem sido revisitado ao longo do tempo, embora 
de maneira vagarosa. No terreno da literatura oral nordestina, o movimento 
começa a dar ares de mudança com mulheres jovens percorrendo esse ideal 
estético na trilha da poesia. Objetivo: Buscamos com este trabalho contribuir 
com essa reflexão apresentando autoras do Vale do Pajeú que têm buscado esse 
caminho com seriedade e começam a colher resultados. Metodologia: Ao ler a 
obra fiz um levantamento das formas fixas, da métrica utilizada e das temáticas 
abordadas individualmente e na somatória do grupo. Após esse trabalho 
identifiquei elementos que reproduzem a tradição e os que de maneira disfórica 
contrastam imprimindo a marca feminina. Resultados e Discussão: Em 
Coletânea das Flores: poetizas do Pajeú, nove dessas jovens nos apresentam 87 
poemas, sendo 47 décimas, 34 sonetos, entre outras formas fixas, quase em sua 
totalidade decassílabos, versando sobre temáticas caras ao grupo e ao cordel, 
tradicionalmente, quer seja a ―roedeira, amores, felicidades, famílias e 
paisagens‘, palavras de Bruna Tavares, uma das organizadoras da publicação (. 
É possível a convivência harmônica entre o olhar feminino e o masculino na 
produção da poesia popular nordestina, em que pese a tradição do Pajeú, berço 
da poesia em Pernambuco. Conclusão: Permito-me afirmar, fazendo coro a 
inúmeros estudos que se debruçam sobre esse objeto, que as mulheres vieram 
para somar e ampliar o universo da poesia, no qual merecem ser muito mais do 
que objetos e agora se apresentam (definitivamente) como sujeitos! 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia. Cordel. Mulheres. Literatura. Sertão. 

 

 

O GÊNERO TEXTUAL TIRA EM QUADRINHOS NO ENSINO MÉDIO: 
SUBJETIVIDADE E INTERLOCUÇÃO 

Renata Ferreira Rios   

Daiane de Souza Santos   

Eliane Alves Gonçalves  

Leomara Coelho Damasceno   

Victor Murilo Santos Pereira   



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
125 

 

RESUMO: Este trabalho é fruto de resultados iniciais do Projeto de Pesquisa 
―Imagem e ensino: propostas metodológicas em aulas de Língua Portuguesa‖. 
São participantes do projeto alunos de turma do primeiro ano do ensino médio, 
de uma escola pública da rede estadual da cidade de Petrolina- PE. Na primeira 
etapa do projeto, propusemos  a produção de textos escritos subjetivos, que 
proporcionaram a interlocução entre os alunos e a professora. A análise desses 
textos favoreceu a identificação das dificuldades que os alunos apresentavam no 
processo de leitura do gênero tiras em quadrinhos e possibilitou a elaboração de 
atividades direcionadas a essas dificuldades. Os resultados parciais 
demonstraram que a manutenção do diálogo efetivo entre professor, por meio 
de textos subjetivos que possibilitavam a interlocução (GERALDI, 1984, 
MENDONÇA, 2003), proporcionou o desenvolvimento de habilidades de 
descrição e interpretação de elementos da linguagem verbal, icônica e recursos 
gráficos, como símbolos de expressividade e metáforas visuais (DURÃO, 2004, 
INNOCENTE, 2005). Além de proporcionar o reconhecimento de elementos da 
estrutura composicional, esse tipo de descrição garantiu a compreensão da 
sequência narrativa da tira em quadrinhos e a concepção desta como um todo 
organizado de sentido.  

PALAVRAS-CHAVE: Tira em Quadrinhos. Estrutura composicional. 
Subjetividade. Interlocução. 

 

 

 

 

 

 

NEGRITUDE EM FOCO 

Edneide Ferreira Leite Rocha  

Flora Sousa Pidner   

Luiz Domingos Nascimento Neto  

Este texto é fruto da organização interdisciplinar do projeto que se desdobrou 
em um evento nomeado ―Negritude em Foco‖, realizado no Instituto Federal de 
Alagoas, campus Palmeira dos Índios. O objetivo do projeto é debater a luta 
pelos direitos humanos – em especial a luta contra o racismo em suas diferentes 
faces no Brasil e no mundo – assim como promover o aprendizado sobre a rica 
cultura negra e a valorização desta em nosso cotidiano. O mês de novembro de 
2017 foi repleto de atividades voltadas para o fomento desse debate e a 
conscientização dos estudantes do ensino médio técnico integrado do IFAL, 
tanto em sala de aula quanto fora dela. Os estudantes tiveram contato com 
reportagens, notícias, contos, poemas, letras de músicas, fotografias e vídeos 
que retratavam e colocavam em evidência as questões da negritude histórica e 
geograficamente. Também elaboraram pesquisas e apresentaram seminários 
sobre diversos tópicos, tais como: quilombos, cotas, religião, personalidades 
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brasileiras e estrangeiras de diferentes áreas, capoeira, gastronomia, palavras e 
expressões de origens africanas, diáspora, músicas e instrumentos musicais, 
danças, apartheid na África do Sul, luta pelos direitos civis nos EUA e etc. Ao 
final do mês de novembro, mês do dia da Consciência Negra, ocorreu a 
culminância do projeto com a realização do evento ―Negritude em foco‖ com a 
duração de dois dias. Houve a participação de convidados dos campos da 
poesia, do teatro, da música e do acadêmico, proporcionando a ressignificação 
de olhares sobre o racismo, a cultura negra e a importância da luta pela 
democracia. Durante o evento, também foram realizadas oficinas e minicursos, 
ministradas por convidados e também por professores do IFAL. Neste artigo, 
pretende-se debater sobre a realização do projeto e do evento ―Negritude em 
Foco‖ e seus desdobramentos. Os discentes envolveram-se no projeto, 
participaram ativamente durantes as aulas, as palestras e as oficinas e já 
demonstram que a experiência em desconstruir estereótipos concernentes à 
negritude foi bastante exitosa, o que se configura como um ganho em seus 
processos formativos como cidadãos na atual conjuntura política de pressão 
contra os direitos humanos.   

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Racismo. Cultura Negra. Ativismo. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSOS DA CONTEMPORANEIDADE VERSUS PRÁTICAS 
SOCIAIS 

Ângela Barbosa de Santana   

A língua, como prática social, vai além das suas regras e seu domínio estrutural. 
Ela está associada à geração e divulgação de conhecimento, ao exercício de 
poder e dominação, a expressão de ideias e conceitos, ao exercício da cidadania. 
Utilizar a aprendizagem da língua materna como instrumento para a formação 
de cidadãos mais conscientes e preparados para exercer cidadania é possível 
pelo que podemos chamar de letramento político.  Numa sociedade desigual 
como a nossa é imprescindível à compreensão da dinâmica política democrática 
e a aquisição de uma postura protagonista para interagir e atuar de forma plena. 
E é através da linguagem contextualizada que palavras como cidadania e 
democracia se consolidam. O objetivo deste trabalho foi proporcionar aos 
estudantes a oportunidade de expressarem e debaterem ideias e conceitos a 
respeito de democracia e política. Através de atividades como debates, 
pesquisas, entrevistas, enquetes, leitura de jornais e revistas especializados 
foram abordados conceitos referentes ao letramento político e fomentou-se a 
prática de atividades de intervenção concebidas e dirigidas por estudantes no 
ambiente escolar mediadas pelo discurso argumentativo. Os resultados obtidos 
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nestas ações demonstram, através de relatos e depoimentos, a mudança de 
atitude de alguns estudantes envolvidos: eles expressam opiniões coerentes e 
conscientes sobre o tema e mobilizam-se mais na tomada de decisões e 
implementação de mudanças no ambiente escolar. A conclusão é que letrar para 
a cidadania é algo possível, apesar das dificuldades e receios. Os estudantes 
anseiam expressar-se sobre política desde que a entendam como uma prática 
cidadã que impacta diretamente suas vidas no presente e no futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Política. Cidadania. Linguagem. Democracia. 

 

 

AS INTERFACES DA PRODUÇÃO CULTURAL DE SOLANO 
TRINDADE E AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE 

HISTÓRIA DA ÁFRICA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

Mário Ribeiro dos Santos  

Este texto trata da atuação do poeta, escritor, pintor, ator e dramaturgo 
pernambucano Solano Trindade e enfatiza a possibilidade de mudança na forma 
de escrever e interpretar a História da África e da Cultura Afro-Brasileira por 
intermédio da Literatura, tendo em vista os desafios de colocar em prática a 
educação das relações étnico-raciais nos cursos de formação de professores da 
Universidade de Pernambuco -campus Petrolina. 

PALAVRAS-CHAVE: Solano Trindade; Literatura Brasileira; Ensino de História 
da África; Cultura Afro-Brasileira. 

 

 

O MEME ENQUANTO GÊNERO TEXTUAL E SUA IMPORTÂNCIA NA 
TOMADA DE CONSCIÊNCIA POLÍTICA 

Kleberson Saraiva dos Santos  

Stanley Gutiery Messias da Paz 

Erisvânio Araújo dos Santos 

Glaubia de Castro Amorim 

Carollaine Pinto de Souza 

Patrícia Ferreira Alves 

Com o avanço da tecnologia e o surgimento recorrente de novas redes sociais, o 
texto tem ganhado cada vez mais gêneros. Este artigo pretende investigar o 
gênero textual digital ―meme‖ e sua importância para a tomada de consciência 
política. Dessa forma, buscamos desenvolver um conhecimento amplo acerca do 
gênero textual em questão, contribuindo para o saber, consciência política e 
jurídica, além do envolvimento dos alunos que participaram da experiência 
didática com os ―memes‖. A metodologia adotada foi a do tipo investigação-



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
128 

 

ação. Foram selecionados oito ―memes‖, contendo as palavras ―política‖ e 
―democracia‖, na página do Facebook ―Política Brasileira Memes‖, para serem 
discutidos em sala de aula. E também foi elaborada uma sequência didática, a 
fim de desenvolver o conhecimento dos alunos sobre o tema citado. Tal trabalho 
foi desenvolvido nas turmas de 7° ano ―G‖ e ―H‖, contendo 30 alunos cada 
turma, do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna de Juazeiro-BA. Como 
resultado, as produções dos alunos comprovaram a importância e a eficácia do 
gênero textual ―meme‖, quando usado como ferramenta de inclusão social e de 
educação. Em conclusão, os alunos demonstraram uma compreensão 
significativa com relação aos seus direitos e deveres como cidadãos e um 
interesse repentino pelo tema ―política‖ que certamente os conduzirá a novas 
leituras da realidade social. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero textual. Meme. Política. 

 

 

O CURSO DE PEDAGOGIA: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 
DISCENTES MASCULINOS SOBRE O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO 

A PARTIR DE SUAS EXPERIÊNCIAS 

Iago Ramires Teixeira Silva  

Ivanildo Alves de Almeida  

No presente estudo, são discutidos os conceitos de gênero, educação e 
pedagogia no contexto da pesquisa realizada na Universidade de 
Pernambuco/UPE Campus Petrolina-PE como requisito para a conclusão do 
curso de Licenciatura em Pedagogia, assim como os resultados da pesquisa de 
campo. Nesta pesquisa bibliográfica, acrescida de uma observação direta com 
coleta de dados no campo, o objetivo principal é colocar em análise uma parte 
da história da Pedagogia no Brasil em sua relação com a constituição da 
identidade profissional docente, a partir da presença masculina dos discentes 
em formação na graduação do curso de Pedagogia. Como procedimentos 
teórico-metodológicos, debruçou-se sobre as categorias conceituais de gênero, 
educação e na formação contemporânea em Pedagogia, lançando mão da 
abordagem qualitativa de pesquisa notadamente utilizando-se da técnica da 
Representação Social das narrativas de história de vida dos discentes tomadas 
em rede coletora de dados, como sujeitos nela envolvidos, (oito estudantes de 
graduação em Pedagogia na UPE/Campus Petrolina em 2017/2.) representando 
cada um dos períodos ofertados. Para além da pesquisa bibliográfica e de campo 
realizada, especificou-se colocar em análise o papel/identidade do discente 
masculino no curso de Pedagogia referido, que habilita para a atuação na 
Educação Infantil, ―locus‖ onde se discute e reflete, contemporaneamente, a 
identidade do docente do sexo masculino nesta área de Educação Básica.  

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Educação. Pedagogia. 

 

 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO A PARTIR DO GÊNERO CAUSO 
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Deise Costa Silva  

O presente artigo teve como principal foco a pesquisa e análise do gênero 
textual Causo, onde suas particularidades foram abordadas nos contextos 
histórico e cultural, bem como  suas contribuições  no âmbito educacional. Essa 
proposta surgiu da necessidade demonstrar a riqueza cultural que tal gênero 
proporciona através dos multiletramentos (ROCHA, 2010) onde ocorre o 
reconhecimento dos aspectos lingüísticos e de caráter identitário, e também a 
diferentes formas de reconstrução de sentidos através de diversos canais de 
comunicação. Em vista disso o educador se torna um intermediador entre a 
escola e sociedade, ocasionando assim um processo de valorização da cultura 
regional, na qual os discentes fazem parte. Diante desse fato o estudo 
possibilitou identificar que o gênero em questão está presente na literatura 
brasileira por meio de diversas modalidades como a oral e escrita, que 
permeiam o universo imaginário da cultura popular brasileira, fato que 
evidencia a origem das histórias advindas do folclore nacional, o que trouxe 
novas perspectivas sobre o gênero causo, ainda pouco reconhecido pelos 
discentes, despertando assim o interesse no trabalho pedagógico com o gênero 
Causo como uma ferramenta com inúmeras possibilidades metodológicas para o 
processo de letramento educacional. 

PALAVRAS CHAVE: Gênero causo.  Valorização da cultura. Aspectos sócio-
linguísticos. Literatura Brasileira. Letramento. 

 

 

 

 

A TRANSMUTAÇÃO DO IMAGINÁRIO NORDESTINO DO PAÍS DE 
COCANHA PARA O PAÍS DE SÃO SARUÊ 

Irys Dayane da Silva  

Lucília Kelly Araujo dos Santos  

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa  

Este artigo analisa a forma que ocorre a recriação fantástica do País de Cocanha, 
para o paraíso nordestino chamado São Saruê. Esta adaptação foi criada como 
uma forma de refúgio para suprir as necessidades devido à falta de condições 
financeiras, por terem que se transformar em nômades em busca de emprego e 
comida, e pela forte mentalidade messiânico-milenarista. Cujo objetivo é 
abordar como ocorre a adaptação de Cocanha para o país de São Saruê, como 
um processo de carnavalização da sociedade nordestina. Trata-se de um estudo 
de caráter bibliográfico a partir do folheto ―Viagem a São Saruê‖ de Manuel 
Camilo dos Santos (1978) em comparação a ―Cocanha: a história de um país 
imaginário‖ de Hilário Franco Júnior (1998) e tendo como base a teoria de 
Burke (2010) e Bakhtin (2010). O folheto Viagem ao País de São Saruê é um 
intertexto ao mito do país de Cocanha, que é considerado uma utopia conhecida 
durante a Idade Média, onde nesta terra mitológica não se trabalhava, os 
alimentos eram em excesso, clima agradável e a beleza era conservada. É 
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possível perceber a carnavalização dentro desse país imaginário, justamente 
pela presença da libertinagem e do desafio aos costumes religiosos. Esse mito de 
Cocanha foi conhecido pelo povo nordestino graças a presença holandesa nas 
regiões de Pernambuco que teria deixado sedimentos dos relatos cocanianos no 
imaginário coletivo do sertão no início do século XX. Tendo em vista os aspectos 
observados, percebe-se que essa mudança pode ser vista como uma crítica a 
miséria e a seca prolongada que muitos nordestinos sofreram. 

PALAVRAS-CHAVE: Carnavalização. Transmutação. Utopia. Sertão. 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO: LEITURA E 
RELEITURA DO PERCURSO FORMATIVO DOCENTE 

Rosileide dos Santos Gomes Soares rosileide  

Kamila Kayrelle Barbosa Gomes    

 Adelina Maria de Salles Bizarro  

O estudo que se insere visa discutir a temática Estágio Supervisionado 
Obrigatório-ESO, componente curricular central na formação inicial de 
professor/a. Indagamos, portanto, que leitura (s) e releitura (s) os/as 
licenciandos/as do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UPE Campus 
Petrolina, têm realizado acerca do seu processo formativo? Que contribuições o 
Estágio Supervisionado Obrigatório traz à formação desses sujeitos? 
Intencionamos, assim, analisar como se configura o Estágio Supervisionado 
Obrigatório, no Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de 
Pernambuco-UPE Campus Petrolina, e que contribuições, ou não, traz à 
formação docente Adotamos uma abordagem qualitativa, e o estudo de caso 
como método investigativo. Recorremos, para coleta de dados, à análise 
documental e à técnica de questionário de cunho aberto e fechado aplicado à 
dezoito sujeitos, interlocutores que vivenciaram as modalidades de estágio 
obrigatório propostas pelo Projeto Pedagógico do Curso lócus deste estudo. Com 
base nas orientações de Bardin (2009), a análise dos dados foi, 
sistematicamente categorizada. O aporte teórico teve como base os estudos de 
Aroeira (2014), Barreiro e Gebran (2006), Lima (2012), Pimenta e Lima (2012). 
Revela-se que o ESO é  a parte prática do curso. A aceitação das escolas em 
receber os/as estagiários/as se apresenta como um dos obstáculos evocados  nas 
vozes dos sujeitos. Dentre as várias leituras que os/as estudantes realizam sobre 
as contribuições do ESO na sua formação destacamos a significação das 
disciplinas. Entendemos, assim que, o curso supracitado caminha na direção do 
que preconiza a legislação sobre a necessária imbricação teórico-prática, 
embora apresente fragilidades no campo da orientação e acompanhamento do 
estágio.  

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado Obrigatório. Leitura. Processo 
Formativo. 
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A POESIA DE BARROS E A PROSA DE ROSA NA FORMAÇÃO DE 
LEITORES-PROFESSORES 

Sara Menezes Reis de Azevedo   

Maximiano Martins de Meireles   

Este trabalho é resultado do entrelaçamento de duas pesquisas, no âmbito do 
doutorado em Educação, que se propõem a pensar leitura literária como uma 
experiência de formação do leitor-professor na contemporaneidade. O 
referencial teórico ancora-se principalmente em autores como Jorge Larrosa 
(2003), Barthes (2012), Candido (1998), Chartier (1998), Yunes (1999) e Cosson 
(2006), dentre outros. Compreendemos a experiência literária como uma via 
possível de ingresso à formação de leitores, especialmente leitores-professores. 
A questão basilar que entrecruza as referidas pesquisas foi a seguinte: 1) Como a 
leitura compartilhada de poemas de Manoel de Barros e de contos de Guimarães 
Rosa podem contribuir para a formação de leitores-professores? Para responder 
tal questão, realizamos experiências de leitura literárias com leitores-
professores, através da metodologia de Círculos de Leitura, radicada tanto por 
pesquisadores em âmbito internacional quanto nacional, descrita por Yunes 
(1999) como um espaço coletivo de leitura e conversa sobre um determinado 
texto literário. Os textos referentes à prosa de Guimarães foram os seguintes 
contos: As margens da Alegria; Os cimos; A menina de Lá, todos do livro 
Primeiras estórias. Os poemas de Manoel de Barros lidos e compartilhados 
foram selecionados do Livro das Ignorãnças, divididos em três partes (I- 
Didática da Invenção; II- Os deslimites da palavra e III- Mundo pequeno), além 
da leitura fílmica e audição partilhadas do documentário Só dez por cento é 
mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros. A partir dos dados 
analisados e interpretados, percebemos que a prosa de Rosa e a poesia de 
Barros se configuraram como mobilizadores de sensibilidades e aprendizagens, 
que vão do texto à realidade e à experiência subjetiva de si, ou seja, diferentes 
sensações, emoções e reflexões emergem nos modos de ler, estar e se colocar 
diante do mundo, constituindo-se um campo fecundo na formação do leitor-
professor.  

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Literatura. Formação docente. Experiências 
leitoras. Sensibilidades. 

 

 

“TRISTÃO E ISOLDA” E “FERNANDO E ISAURA”, DO MEDIEVAL 
PARA A CONTEMPORANEIDADE: LITERATURA POPULAR E A 

(RE)CONSTRUÇÃO DO SERTÃO 

Eliel Lins dos Santos Albuquerque   

Este estudo analisa a representação do sertão feita por Ariano Suassuna na sua 
releitura da obra medieval, de autoria anônima, ―O romance de Tristão e 
Isolda‖, que retoma, na literatura, o mito celta de origem oral e popular; e sua 
reescrita contemporânea, ―A história de amor de Fernando e Isaura‖ (1956). 
Ambas as narrativas contam a história do amor cortês entre um casal que, como 
tal, vivem um amor impossível. O trabalho pensará brevemente o processo 
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mitológico na contemporaneidade, Mofardini (2005), nesta reescrita 
contemporânea, mediante a nova concepção de mundo com relação às 
sociedades arcaicas, como também a configuração do maravilhoso na Idade 
Média, conforme Le Goff (1983). Será considerada a ambientalização e 
construção literária deste sertão, juntamente com o litoral alagoano, onde parte 
do enredo acontece. Além disso, pretende-se entender, através de comparações, 
as mudanças ocorridas em virtude dos diferentes contextos históricos de 
produção e a perda do elemento mágico no romance de Ariano, como também 
busca compreender a colocação do mito de Tristão e Isolda para os moldes de 
uma literatura erudita com bases em uma cultura popular. Ademais, busca-se 
entender como Ariano inicia seu projeto de transfigurar elementos da cultura 
popular em literatura, a partir de Fernando e Isaura, sua primeira obra em 
prosa, e a (re)construção de um sertão nas perspectivas do Movimento 
Armorial, através de Idelette Santos (2009) e do mito celta Maria Barros (1996).  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Mito. Nordeste. Popular. 

 

 

 

 

 

 

TRABALHANDO A ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA 
ESPANHOLA 

Laílla Geohana dos Santos Almeida (Discente/UPE)  

Isolda A. S. Beserra Lacerda (Docente/UPE)  

Joice Gomes dos Santos (Discente/UPE)  

Refletir sobre a abordagem comunicativa no ensino de Espanhol como Língua 
Estrangeira (ELE) é uma das questões principais deste estudo, esta abordagem 
se caracteriza por ter o foco no sentido, no significado e na interação entre os 
sujeitos que estão aprendendo uma nova língua. Fundamenta-senas reflexões de 
ALMEIDA FILHO (2002),GÓMEZ (2005), e MARTINEZ (2012) que discutem 
sobre a capacidade cognitiva que o aluno possui ao representar verbalmente 
uma língua estrangeira.Este artigo tem como objetivo desenvolver a prática da 
oralidade no ensino de ELE, a fim de ressaltar a abordagem comunicativa como 
metodologia para a execução desta prática.Os sujeitos envolvidos na pesquisa 
são um total de doze (12) alunos que se encontram em formação inicial e estão 
matriculados na disciplina de Língua Espanhola II do curso de graduação de 
Letras Português/Espanhol da Universidade de Pernambuco – PE. A pesquisa é 
de campo e os dados foram coletados durante as aulas, para esta coleta foi 
realizado em sala de aula uma atividade escrita, denominada de diálogo, que 
pode ser encontrado no corpo do artigo em forma de imagens. Percebe-se que os 
resultados encontrados são positivos, pois os alunos se apropriam da 
abordagem comunicativa  ao cometerem um equívoco no ato da fala, 
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automaticamente, conseguem fazer a correção utilizando da própria língua em 
estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Oralidade. Língua Espanhola. 

 

 

POESIA E PERIFERIA: REPRESENTAÇÃO DE SUJEITOS 
MASCULINOS PERIFÉRICOS NA POÉTICA DE SÉRGIO VAZ 

Mercia de Lima Amorim  

Luciana Sacramento Moreno Gonçalves  

Este trabalho trata da representação dos sujeitos masculinos periféricos na obra 
literária, Colecionador de Pedras, do escritor Sérgio Vaz e tem como objetivo 
analisar como se dá a presença destes personagens, levando em consideração 
suas descrições físicas e psicológicas para assim compreender como tais sujeitos 
são representados na referida obra literária. Para isso, o percurso metodológico 
escolhido foi a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e analítica e 
apoia-se no referencial teórico sustentado por Resende (2008) sobre literatura 
brasileira contemporânea, Hollanda (2013, 2015), Reys (2013) sobre literatura 
marginal periférica. Têm-se como resultados parciais diversos aspectos, como a 
explicitação de que a periferia produz e consome arte e cultura e que a 
Literatura Periférica se contrapõe à visão equivocada que os periféricos não 
leem ou são maus leitores. As temáticas que esses autores trazem em suas obras 
não é algo de um todo desconhecido, pois autores que não fazem parte dessa 
produção específica já tinham falado sobre alguns dos temas retratados na 
contemporaneidade, todavia, o faziam com um olhar de quem está de fora, o 
olhar do ―outro‖, que, por muitas vezes, configurava-se em um olhar 
estereotipado. Já nas produções literárias periféricas, escritas por autores 
moradores de periferias, as personagens ganham ascensão, voz. É agregada no 
texto a voz de quem vivencia tal realidade e não apenas a de quem observa de 
fora ou apenas ouve falar. Há histórias de homens, jovens, trabalhadores, em 
sua maioria negros que não aceitam o discurso repetido de que o destino certo 
dos periféricos é a bandidagem. São sujeitos que em sua maioria são 
humilhados pelos patrões – quando os tem, são vítimas de xingamentos e 
violências nas ruas por policiais, mas ainda assim não se apartam da 
caracterização de trabalhadores honestos. Nas periferias também possuem 
sujeitos interessados em educação, que investem nela e buscam ter acesso aos 
bens culturais, sobretudo, aquilo que é associado à elite - a Literatura.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura contemporânea periférica. Sujeito periférico 
masculino. Sérgio Vaz. 

 

 

LIVRO DE IMAGEM: POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

Adriana Maria Santos de Almeida Campana   
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Flavia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos   

O livro de imagem, recurso didático que não possui texto verbal, apenas a 
narrativa imagética surge como uma possibilidade nas salas de aula da 
Educação Infantil. Mas partindo das minhas observações iniciais enquanto 
estagiária no curso de Pedagogia (UNEB) e posteriormente professora da 
Educação Infantil do município de Petrolina percebe-se a surpresa dos sujeitos 
ao abordar a literatura imagética, pois, mesmo com muitos livros de imagem no 
mercado literário e nas bibliotecas das escolas, não parecem ser considerados 
no contexto formativo. O presente artigo visa problematizar a utilização do livro 
de imagem enquanto recurso pedagógico nas salas de aula da Educação Infantil 
e suas possibilidades no sentido da desconstrução de um discurso hegemônico 
normalmente presente na TV, internet, revistas, livros didáticos e paradidáticos. 
A metodologia utilizada para a problematização foi a Pesquisa Bibliográfica 
(FONSCECA, 2002). O arcabouço teórico do artigo está pautado na discussão da 
Cultura Visual (HERNÀNDEZ, 2000, 2007) que aponta a necessidade de uma 
leitura de imagem crítica/reflexiva para que as crianças não aceitem 
passivamente imagens que lhe são impostas; na análise e leitura visual 
(MANGUEL, 1997; MARTINS, 2007 e FREIRE, 1988) entendendo a leitura de 
imagem tão importante quanto a leitura da palavra escrita. Por intermédio 
desse artigo pretende-se discutir possibilidades da leitura de imagens numa 
perspectiva da aprendizagem crítico/reflexiva referente à Cultura Visual na 
formação dos indivíduos.  

PALAVRAS-CHAVE: Livro de Imagem. Educação Infantil. Cultura Visual. 

A RELEVÂNCIA DO ESTUDO DA TEORIA DA RECEPÇÃO EM 
"PASSEIO" DE FERNANDO SABINO PARA A FORMAÇÃO DE 

LEITORES CRÍTICOS 

Taís Roberta Pereira de Souza Canto ¹ 

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa  

RESUMO: Este trabalho pretende abordar o conto "Passeio" de Fernando 
Sabino segundo o princípio da Teoria da Recepção, evidenciando a presença 
vital do leitor no processo literário, preenchendo lacunas imaginárias, ao fazer 
deduções quanto ao desenrolar dos fatos. Tal trabalho teve como objetivo 
analisar o papel do leitor e sua relação com o texto em questão, além de 
identificar a valorização de sua individualidade ao desdobrar a obra, tomando 
seus pré-entendimentos, selecionando e organizando todos os elementos 
envolvidos durante a leitura a fim de assumir função de produtor de sentidos 
(além dos pretendidos pelo autor) e estabelecer coerência no texto. A 
abordagem desse trabalho teve como base os estudos da Teoria da Recepção 
desenvolvidos por Roman Ingarden (1973), Wolfgang Iser (1974) e Hans Robert 
Jauss (1974), aplicados na obra de Sabino. A partir dessa teoria, fica clara a 
participação ativa do receptor no processo de construção e reconstrução do 
texto. Além disso, tendo esse conhecimento, professores são capazes de propor e 
desenvolver em suas aulas o pensamento crítico de seus alunos. Dessa forma, 
"Passeio" de Fernando Sabino causa grande efeito no leitor, instigando-o a 
interpretar e preencher suas lacunas ou indeterminações, dando assim uma 
abertura para uma infinidade de reflexões, pensamentos, deduções e discussões 
em torno da obra nos estudos acadêmicos referentes à teoria da literatura. 
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PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Teoria da Recepção. Literatura. Fernando Sabino. 

 

A LITERATURA COMO INSTRUMENTO DE CRÍTICA SOCIAL: UM 
ESTUDO SOBRE O FANTÁSTICO NO CONTO A FILA DE MURILO 

RUBIÃO 

Rones Coelho de Castro 

Clarissa Loureiro Marinho 

É fato que a literatura além de cumprir um papel que vai além da arte para o 
deleite, assume uma carga reflexiva. Murilo Rubião é um dos escritores 
marcantes do realismo fantástico, uma vertente literária do século XX que trazia 
o fantástico dentro da temática cotidiana. Este artigo visa apresentar um novo 
enfoque do fantástico em narrativas, mostrando como ele se torna uma 
ferramenta estética proporcionadora de reflexões acerca da condição do 
homem, e como Rubião promove um discurso bíblico moral a partir da 
intertextualidade explicita no conto ―A fila‖. Para a construção deste trabalho, 
foram contemplados os estudos teóricos sobre o fantástico de Tzvetan Todorov 
(1995) e de Italo Calvino (1999), bem como foram realizados estudos referentes 
à intertextualidade a partir das ideias de Tiphaine Samoyault (2008) e à relação 
literatura e sociedade de Antonio Candido (2006) e Luiz Costa Lima (2002). 
Nota-se, na narrativa, uma relação direta com o discurso bíblico. A epígrafe 
antecipa a ideia central a ser trabalhada no texto. Além disso, observa-se que o 
elemento fantástico traz uma metáfora de crítica aplicável à sociedade atual. 
Assim, tem-se uma análise diferenciada, relacionando um discurso teológico e 
social para a construção da literatura como denúncia de problemas da 
sociedade. Colabora, portanto, para a valorização da literatura, mostrando como 
ela é uma ferramenta que contribui para a formação de leitores conscientes, 
conhecedores de si, capazes de questionar, criticar a sociedade que lhe é 
imposta, podendo, inclusive, transformá-la. 

PALAVRAS CHAVES: Literatura fantástica, Murilo Rubião, Crítica sociológica  

 

 

A COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA E SEUS REFLEXOS NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA DE DEZ 

ESCOLAS PÚBLICAS DE PETROLINA – PE 

Zaira Dantas de Miranda Cavalcanti  

Relma Lúcia Passos de Castro Mudo  

Isabela Camila Barreto de Oliveira   

Annye Louiza dos Santos Evangelista  

Marlecia Maria da Silva   

Este estudo relata os resultados obtidos na pesquisa cadastrada no Sistema de 
informações sobre Pós-Graduações e Pesquisa/SISPG da Universidade de 
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Pernambuco - Campus Petrolina, a partir de análises feitas acerca da concepção 
de professores de Língua Inglesa sobre a importância do letramento deste 
idioma, bem como a relevância da competência linguística dos docentes no 
exercício dessa função com o aporte teórico de Almeida (2015) Bakhtin (2006), 
Leffa (2011), dentre outros.  Tivemos por objetivo investigar o conhecimento 
linguístico de professores de inglês e seus reflexos na prática pedagógica frente a 
demanda atual da aquisição dessa língua. O estudo é de caráter qualitativo e tem 
como sujeitos dez professores de inglês da rede pública de ensino, os quais 
responderam à um questionário semiestruturado que abordava a percepção do 
professor acerca da relevância do estudo de inglês e relação do saber linguístico 
dos docentes com a aprendizagem dos alunos.   Os dados revelam que a maioria 
dos professores considera a importância de sua atuação no processo ensino 
aprendizagem, embora declarem não possuir a competência linguística 
necessária e afirmam não haver oportunidades de ambientes de formação 
continuada. Somado a isso, os sujeitos indicam como entraves o desinteresse e a 
falta de consciência dos alunos, o que contribui para o insucesso das aulas. Os 
resultados apontam para a necessidade de investimentos em políticas públicas 
que favoreçam o letramento dos professores de Língua Inglesa, visto que a falta 
de conhecimento da língua constitui um obstáculo e reflete negativamente no 
desempenho pedagógico do professor.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Inglesa. Competência linguística. 
Formação continuada. 

 

 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO HERÓI NA LITERATURA DE 
CORDEL 

Maria do Socorro da Silva Carvalho (Graduada em Letras Português - UPE 
Campus Petrolina, socorro.star@hotmail.com). 

O estudo sobre a construção discursiva do herói na literatura de cordel mostra o 
olhar de vários autores sobre a figura do herói, construído a partir da 
desigualdade social de uma região, onde os sobreviventes são personagens 
principais que protagonizam os folhetos de cordel. Esse trabalho visa, 
sobretudo, conhecer as várias revelações da literatura de cordel, suas 
caracterizações e valores pedagógicos, com o intuito de apreciar e respeitar a 
literatura popular e sua diversidade literária, sobretudo instigar uma visão 
crítica e poética sobre a realidade sertaneja. Nesse sentido, a pesquisa é de 
cunho bibliográfico, pois estamos usando como suporte, livros, folhetos de 
cordel e o filme ―O alto da Compadecida‖, no sentido de aprofundar o 
referencial teórico. Esse trabalho resultou no descobrimento de um herói criado 
e recriado por vários autores cujo nome é João Grilo. O malando é um forte 
representante do povo nordestino na literatura popular, fazendo com que a 
mesma mantenha-se viva. Entretanto a construção discursiva do herói por parte 
de autores como: Cândido (1970); Suassuna (1979); Abreu (1999); Aurélio 
(2013), entre outros, só vieram a acrescentar na construção do herói na 
literatura de cordel, isso se dá pelo fato dessa figura ser tão vista no dia a dia do 
nordestino que busca a sobrevivência em meio à escarces de oportunidades.  
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PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Herói. Construção. Cordel. 

 

 

INCIDÊNCIA DOS BIBLIOTECÁRIOS NA CADEIA MEDIADORA DO 
LIVRO 

Maria Aparecida Arias Fernandez   

Mariana de Souza Alves  

Gilvanedja Ferreira Mendes da Silva  

Traz como temática a mediação de leitura e os profissionais que desempenham 
o papel de mediadores do livro e da leitura buscando compreender como a 
figura do profissional bibliotecário está contemplada, ou não, como parte do elo 
mediador da cadeia do livro e sua pertinência. Objetiva discutir as implicações 
geradas pela e a partir da proposta de alteração da Lei Federal n. 10.753/ 2003, 
"Lei do Livro‖, por meio do Projeto de Lei 9.257/2016 apresentado pelo 
Deputado Federal Rafael Motta que visa incluir na referida Lei, os mediadores 
de leitura. Utiliza pesquisa exploratória de cunho bibliográfico para fazer análise 
das legislações pertinentes e verificar a adequação ou não dos conceitos 
propostos por elas. Identifica na investigação que o conceito de mediador de 
leitura proposto pelo Deputado Rafael Motta não é amplo o suficiente para 
abarcar os profissionais que atuam neste segmento. Tal proposição não 
corresponde com a realidade, visto que mediador/a não é apenas o educador, 
nem tampouco o bibliotecário, mas sim educadores (que são diferentes de) 
professores, bibliotecários, contadores de histórias e demais profissionais que 
atuam na aproximação leitores com os livros, e que se capacitaram para tal.  
Conclui que a proposta de alteração da Lei Federal n. 10.753/ 2003, "Lei do 
Livro‖ trazida por meio do Projeto de Lei 9.257/2016 pelo Deputado Federal 
Rafael Motta é desnecessária, pois o texto da Política Nacional de Leitura e 
Escrita (PNLE - o Projeto de Lei n. 7752/2017) já contempla de forma adequada 
o conceito, quando explicita no parágrafo V do Art. 2º a inclusão da cadeia 
mediadora e no parágrafo II do artigo 3º a definição de quem são mediadores de 
leitura, incluindo os bibliotecários, entre outros profissionais mediadores/as de 
leitura. Acreditamos que o foco central de atenção neste momento, no que se 
refere às políticas para o Setor, seja a validação da aprovação da PNLE por meio 
de sanção presidencial e sua regulamentação, pois após ser sancionada, precisa 
de acompanhamento da sua implementação já que é uma política estruturadora 
para o setor. 

PALAVRAS-CHAVE: Mediação de leitura. Mediadores de leitura. Bibliotecários. 
Política Nacional de Leitura e Escrita – PNLE.  

 

 

A CARNAVALIZAÇÃO DO SAGRADO COMO FATOR DE 
REPRODUÇÃO DE UM DISCURSO PATRIARCALISTA NA OBRA “A 

CHEGADA DA PROSTITUTA NO CÉU” DE J. BORGES. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
138 

 

Everaldo de Almeida Cavalcanti Filho  

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa  

Este trabalho se propõe a estabelecer uma análise do cordel de J. Borges, ―A 
chegada da prostituta no céu‖ segundo a abordagem da teoria da recepção 
defendida por Hans Robert Jauss (2002) e conforme a perspectiva teórica da 
carnavalização, proposta por Mikhail Bakhtin (1999). Cruza-se esta duas linhas 
de análise para que se discuta como Borges se apropria do riso carnavalesco 
para recriar um discurso patriarcal presente na memória do nordestino, de 
modo a agradar um público de leitores que se divertem com o humor 
predominante no texto, e, ao mesmo tempo, repensam a sua própria realidade. 
A carnavalização do sagrado sempre foi utilizada para a construção de sátiras 
sobre o comportamento humano, no cordel de J. Borges essa carnavalização 
aparece como uma forma de firmar um discurso patriarcalista, dando 
sexualidade aos santos e tratando a prostituta como ―mercadoria‖ tanto na 
terra, como no céu ou no inferno. O objetivo da análise é demonstrar como os 
valores do cordel ―A chegada da prostituta no céu‖, escrito no século XX, 
perduram em leitura ocorridas no século XXI de modo a haver um cruzamento 
de horizontes entre leitores de épocas tão distantes, por conta da sobrevivência 
de um pensamento patriarcal presente na população, em especial a nordestina, 
maior público alvo dos cordéis. Com Jauss (2002), vê-se a continuidade do 
sentido do texto através do tempo, fazendo associações entre os leitores do 
século XX e os leitores do século atual através da carnavalização do sacro para 
meios de críticas sócio-comportamentais tratadas por Bahktin (1999). A 
utilização de versos e estrofes para exemplificar as teorias é colocada para maior 
apoio e sustentação argumentativa. A análise do cordel de Borges mostrará o 
―jogo‖ entre sagrado e profano, desejo e proibições morais. Mostrar-se-á 
também o paralelo da prostituta, que serve ao sistema patriarcal, e a esposa que 
renega o sistema e é a dominadora da relação familiar.  

Palavras-chave: Memória. Cordel. Leitura. Carnavalização. Identidade. 

 

 

LITERATURA, PINTURA E MÚSICA: POSSÍVEIS INTERLOCUÇÕES 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS 

METACOGNITIVAS DE LEITURA 

 

No presente artigo, propomos uma abordagem teórico-metodológica que parte 
do pressuposto de que pode haver diálogos entre as diferentes manifestações 
artísticas que circulam na sociedade. Acreditamos que uma ‗conversa‘ entre 
distintos tipos de leitura não só é possível como também corrobora no 
desenvolvimento de estratégias metacognitivas de leitura, visto que o indivíduo 
precisa percorrer diferentes caminhos, minunciosamente selecionados, durante 
o processo de leitura, e essa seleção por si só já se pode considerar como uma 
estratégia metacognitiva (MARINI, 2006). Ancorados em Leffa (1996/1999), 
entendemos que a leitura é um ato complexo e, por isso, requer do indivíduo 
essa capacidade de fazer escolhas que contribuam para a compreensão. Desta 
feita, se ler é utilizar-se de estratégias, entendemos que é necessário propostas 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
139 

 

pedagógicas que se voltem para o seu aperfeiçoamento, bem como na ampliação 
do universo de leitura dos discentes. A abordagem pedagógica foi aplicada em 
uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental – Séries Finais a partir das 
leituras de um capítulo específico da obra literária Dom Casmurro, da pintura 
Mona Lisa e da canção Olhos nos olhos. Percebemos que, auxiliado pelo docente 
(CAFIERO, 2005), o corpo discente procede de modo mais adequado na 
construção de sentidos. O uso de leituras pertencentes à manifestações artísticas 
diferentes trouxe êxito no que tange à melhoria das estratégias metacognitivas 
de leitura. 

Palavras-chave: Literatura. Pintura. Música. Estratégias Metacognitivas de 
Leitura. 

 

 

OS PERSONAGENS ATUAIS NA ESCRITA PERIFÉRICA DE 
SACOLINHA 

Luciana Sacramento Moreno Gonçalves   

Este artigo apresenta uma análise das personagens atuais, presentes nos contos 
do livro ―Brechó, Meia-noite e Fantasia‖ (2015), do escritor Sacolinha. A 
relevância de realizar um estudo sobre uma produção literária brasileira 
contemporânea e periférica reside na necessidade de alçar tais produções 
artísticas a um número cada vez mais amplo de leitores pelo seu potencial 
singular na formação destes, sobretudo, quando se trata daqueles que se situam 
na faixa etária da juventude e em contextos periféricos. Tem como objetivos 
identificar as personagens protagonistas, presentes nos contos do aludido livro; 
analisar seus perfis físicos e comportamentais para compreender quais os 
artifícios são utilizados pelo autor no processo de criação literária. A 
metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e 
interpretativa. Para tanto, dialoga com Resende (2008), Schollhammer (2011), 
Dalcastagné (2012) no que se refere a literatura brasileira contemporânea. 
Apoia-se em Nascimento (2009), Hollanda (2013, 2015), Reyes (2013) para 
discutir a literatura periférica. E em Beth Braith (1985) e Cuti (2010) para tecer 
a análise dos personagens protagonistas. A partir dessa interpretação do texto 
literário, foi possível perceber que Sacolinha apresenta personagens atuais e 
opta por sobrepujar o perfil comportamental, minimizando aspectos materiais 
das personagens, a fim de mostrar esses seres que desfilam em nosso cotidiano 
e são banalizados muitas vezes por nós e negligenciados pelo poder público. 
Mais que isso, a intenção provável para isso é humanizar aqueles que são 
excluídos no cotidiano ou porque estão nas margens sociais e até mesmo 
criminal ou por viverem nas periferias brasileiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira Contemporânea. Literatura 
Periférica. Escritor Sacolinha. Personagem. 
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CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NA LEITURA: UMA REVISÃO TEÓRICA 

Albertina Marília Alves Guedes   

Na contemporaneidade a sociedade caracteriza-se pelo avanço no uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC‘s. Com esse avanço 
tecnológico várias mudanças têm ocorrido no contexto escolar as quais afetam 
de modo direto e/ou indireto no processo de ensino e aprendizagem. Partindo 
desse pressuposto esse trabalho objetiva apresentar uma discussão teórica sobre 
a contribuição das TIC‘s na leitura. Foram utilizados como fonte de pesquisa 
artigos científicos disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Scientific Electronic Library 
On-line, anais de eventos científicos e livros. As palavras-chave utilizadas na 
seleção do material consultado foram: ―Leitura‖, ―Tecnologias de Informação e 
Comunicação‖ e ―Instrumento Tecnológico‖. Foram encontrados 22 trabalhos 
científicos. O material consultado apresenta que, na contemporaneidade, os 
professores devem saber tirar proveito do uso de instrumentos tecnológicos na 
realização de atividades pedagógicas em sala de aula que estimulem a prática de 
leitura. Sobre o uso das TIC‘s, estudiosos ressaltam que contemplam não só o 
computador e a internet, mas também tablets, netbooks, smartphones iPads, 
iPods e iPhones. Por meio desses instrumentos é possível ter acesso a um 
mundo virtual para leitura em alta velocidade e sem distâncias territoriais. O 
uso das TIC‘s podem motivar os alunos a ampliarem sua capacidade de leitura. 
Entretanto, os professores devem fazer um bom planejamento de como os 
recursos tecnológicos serão utilizados visando contribuir no interesse da prática 
de leitura por parte dos estudantes. Por fim, com a realização deste estudo 
percebemos que quando o professor faz um bom planejamento pedagógico é 
possível elevar o interesse dos alunos pela leitura a partir do uso das TIC‘s.  

Palavras-chave: Leitura. Tecnologias da Informação e Comunicação. 
Aprendizagem. 

 

 

AS MEMÓRIAS DAS PRÁTICAS DE LEITURA NA FORMAÇÃO 
INICIAL 

DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

Ewerton Ávila dos Anjos Luna* 

O fazer docente demanda um conjunto de saberes que vai de vivências pessoais 
aos conhecimentos construídos na universidade. No entanto, durante muito 
tempo, estes últimos eram considerados de prestígio em detrimento dos 
primeiros (TARDIF, 2012). Partindo do pressuposto de que as práticas do 
professor de português são complexas e, portanto, exigem uma série de saberes, 
e que as experiências de leitura do docente são relevantes para o trabalho com 
este eixo na escola, este estudo objetiva identificar as práticas de leitura ao 
longo da vida de licenciandos em Letras e analisar como uma atividade de 
memórias pode contribuir para seus processos de formação. Para isso, foi 
solicitado a 20 futuros professores de português, estudantes em universidade 
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federal pernambucana, que escrevessem relatos pessoais sobre suas práticas de 
leituras em diversas esferas como, por exemplo, na escola e na família. O 
recurso das narrativas sobre o processo de formação foi utilizado por 
oportunizar reflexões que contribuem na compreensão do que nos tornamos 
(JOSSO, 2004, 2008). Os resultados apontaram que o processo de resgate das 
memórias de leitura, independente da presença e diversidade dela por parte de 
alguns e do pouco estímulo recebido por outros, foi bastante significativo para 
que os licenciandos compreendessem a importância da multiplicidade de 
esferas sociais no processo de formação do leitor e de seus papeis, enquanto 
futuros professores de língua portuguesa, no estímulo à leitura e no 
desenvolvimento do hábito de ler de seus alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativas. Leitura. Formação de Professor. 

 

PALAVRAS AO VENTO COMO DISPOSITIVO PARA FORMAÇÃO DE 
ESTUDANTES LEITORES DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA PÚBLICA 

Nazarete Andrade Mariano*  

Pesquisas no campo da Educação têm-se apontado práticas docentes como 
objeto de interesse à produção de resultados e políticas, inclusive, de letramento 
para a melhoria de ensino e da aprendizagem dos educandos na Educação 
Básica, mesmo com essa demanda, ainda, há uma necessidade de avançarmos 
nesse campo do conhecimento. Para tanto, este estudo traz uma discussão sobre 
prática que chama a atenção dos estudantes do Ensino Médio de Escola Pública. 
O objetivo é compreender as práticas de leitura e oralidade como práticas 
sociais que possibilitam o desenvolvimento do: conhecimento, posicionamento 
crítico em situações de interlocução, além de influência nas relações 
sociopolíticas. É salutar uma problematização sobre o dispositivo de ensino 
―Palavras ao vento‖ desenvolvido por uma Professora de Língua Portuguesa e 
Redação da Escola Estadual Dom Avelar Brandão Vilela sediada em Juazeiro-
BA. Se tal prática docente funciona como tática que desautoriza leituras e 
oralidades ―desconectadas‖. E mais, como a leitura e oralidade dos discentes 
podem atravessar as ―cercas‖ e ganhar outros jardins, outros, cenários outras 
invenções de sentido? Para validar o referido trabalho algumas discussões 
teóricas – metodológicas são importantes no desenvolvimento desse processo: a 
dissertação de Mestrado ―Professoras Inventoras: um estudo sobre as práticas 
de invenção docente nas Escolas Públicas do Vale do São Francisco‖. Nos, 
também, valemos de Certeau com as táticas de apropriação e processo de 
invenção; Kleiman com práticas sociais de letramentos que validam as etapas 
desse estudo; Freire que contribui com a pedagogia da autonomia e o do 
oprimido; além da importância do ato de ler. Este é um estudo relevante para a 
Escola Pública por criar espaços de leituras envolvendo diversas temáticas; 
como também, desenvolver habilidades ligadas à competência oral e escrita dos 
aprendizes; além de possibilitar a criticidade e o processo de cidadania e 
interação. 

PALAVRAS - CHAVE: Oralidade. Táticas. Formação discente. Escola Pública. 
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ABORDAGENS DE NORMAS LINGUÍSTICAS EM LIVROS 
DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS NO CONTEXTO DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

Brenda Maria da Silva Martins  

Leonardo Gueiros da Silva  

Tendo em vista a necessidade de reflexão contínua acerca dos materiais 
pedagógicos destinados ao uso na educação básica brasileira, especificamente 
no que diz respeito ao ensino de língua, o presente trabalho tem por objetivo 
investigar concepções de língua, norma linguística e ensino de português 
(BAGNO, 2007; FARACO, 2008) que subjazem a coleções didáticas adotadas no 
Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro. Objetivamos, 
também, analisar se tais concepções contemplam as demandas da educação 
linguística próprias do Sertão Pernambucano. Para tanto, selecionamos dois 
livros didáticos de português destinados ao primeiro ano do Ensino Médio 
utilizados no campus Salgueiro do IF Sertão-PE entre 2014 e 2017. Ambos os 
livros foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 
sendo eles, portanto, materiais pedagógicos adequados ao uso escolar. Os dados 
coletados nos permitiram constatar que uma das obras analisadas contempla 
satisfatoriamente a reflexão sobre a variabilidade da língua, tocando, inclusive, 
na reflexão sobre preconceito linguístico, inclusão social e adequação às 
situações de comunicação. Por outro lado, o outro livro investigado apresenta 
lacunas quanto à mesma reflexão, uma vez que não apresenta discussão relativa 
à heterogeneidade da língua portuguesa, fomentando, portanto, a circulação do 
preconceito linguístico. Assim, conclui-se que, a despeito do avanço quanto à 
produção de materiais didáticos adequados para uso na educação básica, ainda 
há livros que, seja pela ausência de reflexão sobre a real natureza das línguas 
naturais, seja pela disseminação de concepções contestáveis sobre normas 
linguísticas e seu papel nas interações sociais, não contemplam as demandas da 
educação linguística em nível básico, sobretudo quando se olha para o contexto 
de comunidades não urbanas. 

Palavras-chave: Livro didático. Português. Normas. Sertão.  

 

LITERATURA E MEMÓRIA SOCIOCULTURAL NA AMÉRICA 
LATINA: 

UM ESTUDO DE CASO 

*Roberta Maria da Silva Muniz  

Uruguaio de nascença e testemunha dos principais acontecimentos que 
marcaram a identidade cultural da América Latina, Eduardo Galeano reflete e, 
muitas vezes refrata, uma história que, apesar de ser contada há mais de cinco 
séculos, não cessa de dar margem a novas interpretações. Analisar como isso é 
reverberado na memória cultural através das suas narrativas é o objetivo central 
do presente trabalho.  Adotou-se como hipótese o fato de que a ideia de América 
foi construída a partir de uma topologia que, em maior ou menor intensidade, 
estava imbricada em um sistema de relações socioeconômicas engendrado em 
meio a uma dinâmica transcultural que produz um complexo ―heterogêneo 
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saturado de agoras‖, conforme postula Benjamin ao sugerir o 
redimensionamento da abordagem da história enquanto construto 
sociocultural. Para tanto, conceitos tomados do âmbito dos Estudos Culturais e 
Pós-coloniais serão basilares.  

PALAVRAS-CHAVE: América Latina. História. Literatura. Memória. Identidade 

 

LEITURA E ACESSO À JUSTIÇA: COMO A LINGUAGEM JURÍDICA E 
O DESCONHECIMENTO DA LEI PREJUDICAM A GARANTIA DE 

DIREITOS DOS CIDADÃOS BRASILEIROS 

Andressa de Oliveira Muniz*  

O presente artigo tem como intuito analisar como a linguagem jurídica 
rebuscada – usada pelos operadores do direito e na elaboração das leis – 
prejudica o acesso à Justiça por aqueles que são considerados leigos, embora a 
Constituição Federal e outras leis brasileiras disponham que ninguém pode 
deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Nesse sentido, buscou-se 
avaliar como essa dificuldade pode ser trabalhada tanto pelos operadores do 
direito, com a simplificação da linguagem, como pelo cidadão comum, através 
da Escola e do incentivo à leitura. 

Palavras-chave: Conhecimento da lei. Linguagem jurídica. Acesso à Justiça. 
Leitura. 

 

MEMÓRIA, DESTERRITORIALIZAÇÃO, HIBRIDISMO E 
IDENTIDADE 

EM O AMOR DAS SOMBRAS, DE RONALDO CORREIA DE BRITO 

Manuella Mirna Enéas de Nazaré  

A presente pesquisa tem por objetivo analisar uma coletânea de contos 
contemporâneos à luz de teorias pertinentes a ela. Para tanto, a partir da leitura 
dos contos, elencou-se aspectos temáticos em comum, resumidos em memória, 
desterritorialização, hibridismo e identidade. Então, esses pontos teóricos serão 
cruzados a fim de analisá-los criticamente na obra O amor das sombras, de 
Ronaldo Correia de Brito. O trabalho tem cunho bibliográfico, exploratório e 
analítico, uma vez que busca analisar uma obra de contos a partir de aspectos 
comuns entre eles, o que suscita à investigação e ao cruzamento das teorias 
citadas. Estudos nesse sentido se mostram importantes na atualidade, pois 
pesquisam obras literárias que discutem, à sua maneira, inquietações e 
demandas da sociedade contemporânea. 

Palavras-chave: Memória. Desterritorialização. Hibridismo. Identidade. O amor 
das sombras. 
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NARRATIVA ELETRÔNICA E GÊNEROS COMUNICACIONAIS 
DIGITAIS: novas perspectivas para formação de leitores e escritores 

multimídia 

Joanita Baú de Oliveira 

O presente trabalho aborda as potencialidades educativas de narrativas 
construídas através de gêneros comunicacionais digitais. A partir do advento da 
internet e das novas mídias, diversas obras literárias foram realizadas mediante 
uso de e-mail, chat, redes sociais e mensagens de voz ou texto. A utilização de 
gêneros que estão cada vez mais disseminados nas práticas de leitura e escrita 
cotidianas sugeriu a hipótese de possíveis usos pedagógicos desses trabalhos. 
Após levantamento e análise, chegou-se à conclusão de que essas narrativas 
podem trazer contribuições significativas para o ensino de língua vernácula e 
estrangeira, bem como para o letramento literário e digital. 

Palavras-chave: Narrativa eletrônica. Gênero digital. Letramento 

 

 

 

A FORÇA DA ORALIDADE NA TRADIÇÃO E NA LIBERTAÇÃO DE 
UM POVO: diálogos entre a literatura oral africana e a literatura oral 

nordestina 

Aline Medeiros de Oliveira  

Brenda Camila Siqueira da Silva  

Eliana da Silva Souza  

A literatura africana revela a luta contra a escravização física e psicológica de 
um povo rico, mas que, aos poucos foi invadido e segregado pela colonização 
europeia. O povo africano usa a expressão literária oral como mecanismo de 
libertação e de busca das origens. A figura do griot africano, importantíssima 
nessa tentativa de manter viva a cultura africana, nos traz à memória a tradição 
dos repentistas nordestinos. Ambos os personagens, por meio de histórias 
cantadas, mantém viva a tradição de seu povo. As semelhanças entre essas 
manifestações culturais nos apresentam um caminho de associações, 
construções e desconstruções acerca de histórias de lutas árduas e conquistas 
particulares, mas de cunho universal. Este trabalho se propõe, então, a 
estabelecer um estudo comparativo entre a oralidade que existe na literatura 
africana e a do repente, buscando demonstrar a importância da oralidade para 
manutenção de ambas as culturas e contemplar os estereótipos do imaginário 
do sertão existente nas regiões apresentadas (África e Nordeste brasileiro). 

Palavras-Chave: Oralidade. Griot. Repente. Literatura africana. Sertão. 
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OS GÊNEROS TEXTUAIS EMERGENTES NA INTERNET E SEUS 
USOS NAS PRÁTICAS DE LEITURA DESENVOLVIDAS NA ESCOLA. 

Francisco de Assis Silva Panta  

Adriano Leão da Silva  

Edcarlos João da Silva  

Esta pesquisa investiga os gêneros textuais emergentes da internet (redes 
sociais, e-mails, e blogs), levando em conta a sua importância para a sociedade, 
pelas pessoas de todas as faixas etárias. Os principais teóricos que embasaram a 
pesquisa foram Bakhtin (2000); Dionísio (2015); Marcuschi (2002) e Adami 
(2013). O Objetivo Geral é investigar as formas de uso dos gêneros textuais 
oriundos da internet na escola e o modo como os professores encaram a 
presença desses gêneros textuais nesse espaço educativo. Pesquisa de 
abordagem qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, cujo sujeito de 
investigação é a escola pública. A partir dos estudos teóricos que realizamos e, 
principalmente, por meio dessa pesquisa, podemos classificar tais textos dentro 
do gênero textual denominado ―digital‖ por se tratarem de textos que se 
difundem na internet e que a maioria deles apresenta uma linguagem 
inovadora, com mensagem muitas vezes codificadas e de difícil entendimento 
para os leitores.  Depois do trabalho de investigação que realizamos, chegamos à 
conclusão de que não somente os textos e suas funcionalidades evoluíram, mas 
ficou patente que com eles mudou também a língua, levando em conta os 
aspectos de textualidade.    

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Gêneros textuais. Redes sociais. 

 

 

UM ESTUDO SOBRE COMPREENSÃO LEITORA: A DIMENSÃO 
SINCRÉTICA EM PAUTA 

Glauce Maciel Barbosa Pereira  

Esse trabalho é um desdobramento da pesquisa de doutorado em educação, 
intitulada: ―O ensino de Língua Portuguesa a partir da Aprendizagem Baseada 
em Problemas, ABP: formando leitores críticos‖, desenvolvida com os alunos da 
educação básica do 6º ano do Ensino Fundamental II, numa escola estadual da 
cidade de Feira de Santana/Bahia. O objetivo desse artigo é apresentar uma das 
categorias de análise desenvolvida na referida tese na qual analisamos a 
capacidade de leitura dos sujeitos investigados, a partir de quatro dimensões da 
compreensão leitora; a saber: sincrética, decodificação, literal e entrelinhas. 
Neste artigo elegemos a categoria denominada ―sincrética‖ para permear a 
discussão. Nessa dimensão de compreensão leitora o sujeito procura encontrar 
sentido global para o texto a partir da atribuição de significado a palavras 
isoladas (PIMENTEL, 2007). Foram utilizados como referencial teórico os 
autores: Dewey (2010), Silva (2005) e Delisle (2000).  A metodologia adotada 
foi a pesquisa-ação que orientou a coleta e análise de dados. Os dados foram 
coletados e sistematizados mediante os seguintes instrumentos: questionário, a 
técnica do grupo focal, um pré-teste para verificar o nível de proficiência leitora 
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dos sujeitos investigados e um pós-teste para verificar se houve variação nos 
níveis de compreensão leitora depois da aplicação da metodologia da 
Aprendizagem Baseada em Problemas. Essa pesquisa está alicerçada em 
Thiollent (2007), Barbier (2007) e Haguette (2005). Com base nos resultados 
obtidos na investigação foi possível entender que a implementação da 
metodologia de estímulo à formação leitora, Aprendizagem Baseada Problemas, 
poderá incrementar as práticas de ensino e aprendizagem de Língua 
Portuguesa, estimulando a formação de leitores capazes de compreender o 
mundo de forma crítica.   

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Compreensão Leitora Sincrética. Aprendizagem 
Baseada em Problemas. Leitores críticos. 

 

 

[DI]VERSOS -VOZES LIVRES: ANÁLISE DE UMA PRÁTICA DE 
LETRAMENTO LITERÁRIO SOCIAL E REEXISTENTE. 

Erika Jane Ribeiro  

O Sarau [Di] Versos alicerça-se em discussões sociais relevantes, especialmente 
no respeito à diversidade, tendo como elemento primordial a arte e suas 
múltiplas linguagens, numa perspectiva do letramento literário como prática 
social. Dentre a poética utilizada como referencial, destaca-se a de Conceição 
Evaristo, Carolina de Jesus, além das criações dos próprios alunos, reforçando a 
necessidade de práticas pedagógicas que valorizem as múltiplas identidades e 
reflitam, criticamente. O principal objetivo do projeto, aqui apresentado, é 
abordar a diversidade na perspectiva da liberdade de expressão, com ênfase no 
enfretamento às desigualdades de gênero e étnicas, por meio de atividades 
artístico-pedagógicas interdisciplinares, sustentadas em práticas de letramento 
social, utilizando-se da metodologia da aprendizagem colaborativa.  A realização 
do projeto oportunizou uma reflexão crítica sobre o respeito à diversidade, a 
tolerância, o reconhecimento da importância do empoderamento feminino, o 
valor da pesquisa e discussão de ideias diversas, além do estudo da obra de 
Conceição Evaristo, Carolina de Jesus e outras poetas da Literatura 
Contemporânea Brasileira. O Sarau [Di]Versos, desde a sua idealização até a 
apresentação, tem sido um celeiro grandioso de reflexão sobre a prática docente 
com o uso da poesia e da leitura como um todo. A repercussão positiva na 
comunidade escolar e fora dela, reforçou a concepção de que o estudo textual 
entrelaçado com a realidade social dos educandos é o caminho mais produtivo e 
eficiente. 

PALAVRAS – CHAVE: Poesia. Diversidade. Letramento literário. Letramento 
social. Contextualização. 

 

 

SENHORA: A REINVENÇÃO CRÍTICA SOBRE AS RELAÇÕES 
AFETIVAS E SOCIAIS NO CASAMENTO BURGUÊS DO SÉCULO XIX 
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Danila de Souza Ribeiro (Graduanda em Letras, UPE Campus Petrolina, – 
danillasouza.1995@gmail.com), Maria Gabriela Amorim Coelho (Graduanda em 
Letras, UPE Campus Petrolina, – gabiicoelho44@gmail.com).  

Esta pesquisa estabelece uma abordagem sobre as relações afetivas e sociais no 
casamento burguês do século XIX, tendo como objeto de estudo o livro 
―Senhora‖ de José de Alencar, na qual ele concretiza uma crítica social sobre a 
idealização do casamento burguês, como uma forma de ascensão social, 
vendidos nos folhetins românticos. Os objetivos deste trabalho consistem em 
analisar como a obra ―Senhora‖ estabelece uma crítica ao casamento burguês do 
século XIX, observar a inversão de papéis entre os personagens Aurélia e Seixas. 
Dentre os principais autores utilizados estão: Candido (2000), Coutinho (2001), 
Bosi (2003), Sodré (1995), Leite (1987). Quanto ao aspecto metodológico, foi 
utilizada uma pesquisa de cunho bibliográfico e caráter qualitativo, de modo 
explicativo e descritivo sobre o tema: Senhora: A reinvenção crítica sobre as 
relações afetivas e sociais no casamento burguês do século XIX. Desse modo, a 
contribuição deste trabalho para os estudos da Literatura, se dá pela busca de 
uma análise sociológica da obra ―Senhora‖, e por meio de uma problematização 
sobre como estes folhetins recriam a realidade matrimonial do século XIX.  
Acredita-se que esta pesquisa proporcionará aos alunos do Ensino Médio e 
também universitários a possiblidade de uma discussão mais critica da 
Literatura brasileira, mostrando estereótipos sociais e apresentação das relações 
humanas mais maduras.  Conclui-se que este trabalho estabeleceu uma reflexão 
acerca das relações afetivas e sociais no casamento burguês do século XIX. 
Assim, foi realizado um estudo sobre a sátira apresentada na obra ao 
permanente matrimônio burguês realizado a partir de interesses financeiros e 
perpetuados por vínculos mascarados pela hipocrisia.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura brasileira. Romantismo. Casamento burguês. 
Crítica social. Ascensão social.  

 

 

ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO: O DIREITO À ACESSIBILIDADE 
A SER OBSERVADO EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE 

PETROLINA-PE 

Karina Karla Rodrigues Miguel Nunes  

Maria do Socorro Carvalho Amariz Gomes  

O objetivo do presente artigo é analisar as condições de acesso e permanência 
das pessoas com deficiência motora e auditiva/surdez em uma escola da rede 
municipal de Petrolina-PE. Para esta pesquisa foi realizada uma revisão 
bibliográfica e investigação de campo. A abordagem foi qualitativa, por meio de 
um estudo descritivo. Os dados foram coletados e analisados mediante 
observações registradas em diário de campo e aplicação de questionários. As 
observações foram feitas em turmas dos 2º, 6º e 8º anos do ensino 
fundamental. Os sujeitos da pesquisa foram: 1 coordenadora pedagógica, 2 
professoras da classe comum, 3 alunos surdos que estão no ensino regular e 1 
mãe de aluna com deficiência motora. Os dados revelaram que a escola tem-se 
preocupado em incluir os alunos, ao possibilitar meios de acesso aos 
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cadeirantes, auxiliares de sala para os alunos com deficiência motora, 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), instrutor e intérprete de Libras. 
No entanto, muito ainda precisa ser feito no que tange à educação inclusiva, 
visto que, no atendimento aos alunos com surdez, os docentes ainda 
demonstram muitas dificuldades no processo de aquisição da Libras. Por sua 
vez, os professores que lecionam para os alunos com deficiência motora também 
apresentaram dificuldades no processo ensino-aprendizagem por não disporem 
de habilidades, bem como dos recursos didáticos e ou tecnológicos necessários 
ao processo de ensinar e aprender.  

Palavras-chave: Acessibilidade. Deficiência Auditiva/Surdez. Deficiência 
motora. Educação Inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

A APLICABILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS ÀS MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PETROLINA – PE 

Aislan Rezende dos Santos Rocha 

aislandireito@gmail.com 

Anna Luísa Carvalho Ferreira de Barros  

Jefferson Cavalcanti Fonseca 

Júlia Assunção Oliveira Lira 

Silvania Barbosa Lima 

Bacharelandos em Direito 

Genivaldo do Nascimento 

gnascimento26@yahoo.com.br 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre o contexto da 
violência doméstica e a busca por Medidas Protetivas das vítimas perante as 
autoridades policiais e à justiça, assegurando-lhes o que está posto na Lei 
11.340/06, Lei Maria da Penha. Este trabalho abrange a situação da mulher 
vítima de violência doméstica no contexto familiar na qual a mesma não recebe 
o legítimo amparo afetivo dos seus companheiros, como também, não recebe 
apoio familiar. Além disso, aborda questões das vítimas de não possuírem uma 
escolaridade eficaz e uma estabilidade trabalhista, sendo estas questões que 
fazem com que essas mulheres se tornem mais vulneráveis e consequentemente 
dependentes da pessoa com quem convive, ou seja, torna-se mais complicado a 
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saída da vítima do relacionamento abusivo. Ademais, traz uma análise a 
respeito dessa violência doméstica que ocorre de forma massiva, valendo 
salientar que por muito tempo foi silenciada pelos indivíduos por considerar 
natural o modelo arcaico que é encontrado dentro de uma sociedade 
extremamente machista. Dessa forma, tornou-se necessária a criação de uma lei 
que tratasse especificamente da matéria do crime de violência no âmbito 
familiar, sendo os objetivos específicos deste trabalho: a descrição de pesquisas 
dos dados obtidos em relação às solicitações dessas Medidas Protetivas e o perfil 
da mulher, a observação da aplicabilidade e eficácia das Medidas e a 
identificação de qual é a situação da vítima no ambiente familiar antes e depois 
da violência. Para isso, fez-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se de 
artigos e autores que abordam sobre o tema, além de complementar com 
pesquisa de campo fazendo entrevistas com as vítimas na delegacia de Petrolina 
– PE. No Referencial Teórico, este trabalho teve apoio, principalmente, da Lei 
11.340/06, de Mata (2017), Delgado (2014), Dias (2007) e de Fonseca (2012). 
Os resultados desse estudo indicam que as solicitações das Medidas Protetivas 
pelas vítimas foram atendidas de forma efetiva assegurando assim a sua 
integridade física e moral. 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Medidas Protetivas. 

 

 

UM ESTUDO SEMIÓTICO SOBRE “O RETÁBULO” NO CONTO 
“RETÁBULO DE SANTA JOANA CAROLINA”: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A BEATIFICAÇÃO FEMININA NA RELIGIÃO POPULAR 

NORDESTINA 

Geanderson Silva Santana  

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa  

Este trabalho busca efetivar uma análise e uma reflexão acerca do conto 
―Retábulo de Santa Joana Carolina‖, presente no livro ―Nove Novenas‖ do 
escritor nordestino Osman Lins, pretendendo explorar a obra segundo uma 
visão semiótica que busca associar elementos da cultura mística e do 
cristianismo ao estudo da representação identitária sacralizada da protagonista 
Joana Carolina. Para tanto, este artigo se pauta ainda no estudo de três eixos 
relevantes dos Estudos Culturais: memória, identidade e cultura. Ele tem por 
objetivo analisar a importância dos signos e da memória coletiva como elo 
essencial para à construção do retábulo e da identidade da personagem Joana 
Carolina. Trata-se de um estudo de cunho etnográfico e de análise bibliográfica, 
onde será utilizado o conto ―Retábulo e Santa Joana Carolina‖ de Osman Lins 
(1994) e tendo como suporte teórico os estudos de Stuart Hall (2000), Maurice 
Halbwachs (2013) e de Terry Eagleton (1997).  Buscaremos analisar os traços 
culturais, sobretudo religiosos, de um povo passados de geração em geração, 
sendo a memória um dos elementos indispensáveis para a perpetuação de tais 
princípios e então, obter como resultado a construção do retábulo no conto a 
partir de um estudo semiótico, fazendo um paralelo entre os signos presentes na 
narrativa e a sua relação com a memória e a identidade, a fim de se obter dados 
importantes que embasem e fortifiquem nossa pesquisa. Este artigo poderá 
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contribuir para futuros trabalhos acadêmicos a fim de aprimorar os 
conhecimentos a respeito da semiótica. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Memória. Cultura. Semiótica. 

 

A (DES)RAZÃO COMO ESPAÇO DO FANTÁSTICO EM INSÔNIA, 

DE GRACILIANO RAMOS 

Maria de Lourdes Dionizio Santos  

Introdução: Trata-se de uma leitura sobre o conto ―Insônia‖, de Graciliano 
Ramos, a partir da qual nos deparamos com aspectos estruturais de sua 
narrativa que nos propicia estabelecer uma relação com os princípios que 
norteiam a Literatura Fantástica. Objetivo: Propomo-nos realizar uma análise 
da obra literária supramencionada, tendo em vista que, em sua leitura, 
percebemos a presença do fantástico em sua linguagem, atestada nos elementos 
constituintes da Narrativa Fantástica que se encontram no conto. Método: Para 
executarmos nossa análise, faremos recurso às reflexões de Tzevetan Todorov, 
Louis Vax, Maria da Glória Bordini entre outros autores estudiosos do gênero 
Fantástico. Resultados e Discussões: Desde o início da história, o narrador-
personagem nos põe, diante de uma situação inesperada em que ele se vê. 
Conferimos, desse modo, os sinais do fantástico, no conto, logo que em sua 
estrutura encontramos o Eu-narrador-personagem em suas dúvidas constantes. 
Conclusão: Com base nesses pressupostos, buscamos contribuir, de modo 
efetivo, com a crítica a respeito da Literatura Fantástica, partindo do recorte 
desse olhar sobre o texto literário do autor supracitado. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Narrativa Fantástica. Insônia. Graciliano 
Ramos. 

 

DA MEMÓRIA À IMAGINAÇÃO: DIMENSÃO SIMBÓLICA ESPAÇO-
TEMPORAL EM A CIDADE SITIADA DE CLARICE LISPECTOR 

Maria de Lourdes Dionizio Santos  

Introdução: Partimos da leitura do romance A cidade sitiada, de Clarice 
Lispector, através da qual investigamos, através da representação, em especial, 
de Lucrécia, sua personagem principal, a dimensão simbólica espaço-temporal 
conferida na linguagem da narrativa dessa obra. Objetivos: Propomo-nos traçar 
um esboço desses elementos narrativos, tendo em vista a relevância do teor 
simbólico que configura a poeticidade com que é construída a tessitura do 
referido romance. Método: Como aparato crítico-teórico fundador do nosso 
estudo, nos pautamos no pensamento de autores que tecem reflexões a respeito 
do espaço literário, buscando, desse modo, estabelecer um diálogo com a obra 
supramencionada, de Clarice Lispector. Assim, além do texto literário escolhido 
como focus desse estudo, nos instrumentalizamos em leituras como Le récit 
poétique, de Jean-Yves Tadié, Questões de literatura e de estética: a teoria do 
romance, de Mikhail Bakhtin, Antropologia filosófica, de Ernst Cassirer, O 
drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector, de Benedito Nunes, ―O 
espaço redescoberto‖, de Regina Pontieri, ―Clarice e a crise da palavra‖, de Léo 
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Schlafman, entre outras. Resultados e Discussão: No referido romance, 
deparamo-nos com a procura empenhada da protagonista, cuja busca obstinada 
constitui-se itinerário na narrativa poética, e, simultaneamente, funciona como 
motivação, conduzindo-a ao encontro de condições humanas dignas. A 
simbologia espaço-temporal torna-se patente, na linguagem do romance, 
quando entrevemos o seu elevado teor poético, desde a descrição das 
celebrações e rituais de festas populares aos demais costumes. Conclusão: Por 
fim, com base nesses pressupostos, compreendemos que tais eventos atestam o 
caráter simbólico da obra, e confirmam a poeticidade desta, ao mostrar nela o 
movimento da vida, representado na figura dos seus personagens e objetos, cuja 
circularidade confere a simbologia do espaço-tempo narrado. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Narrativa poética. A cidade sitiada. Clarice 
Lispector. 

 

MESSIANISMO SEBÁSTICO E FÉ: O SERTANEJO E A PRÁTICA DA 
ESPERA 

Simão Pedro dos Santos (Professor Adjunto do Colegiado de Letras, UPE 
Campus Petrolina – e-mail: professor.upeletras@gmail.com), Camila Rodrigues 
da Silva (Graduanda em Letras, UPE Campus Petrolina) 

O sebastianismo é uma espécie de messianismo que ocorre em Portugal, é 
anterior ao culto a Dom Sebastião, desaparecido na batalha de Alcácer Quibir, 
em 1578, é particular no tocante aos lusos, se se cogita do modelo sebástico, mas 
é comum a todos os povos se o tema recai na busca por um Messias, entidade 
não apenas de viés místico, mas político, se o anseio à nacionalidade atinge e é 
comum aos que a idealizam e a tem por meta. Com o padre Antônio Vieira 
aporta o ideal de sebastianismo no Brasil ainda no século XVII, mas é nos 
subsequentes XIX e XX que se registram diversas ocorrências desse fenômeno. 
O artigo propõe mostrar a presença deste culto no Nordeste do Brasil, 
sobretudo, em mapeamento que abrange a cultura e a crença sertanejas em dias 
melhores em eventos como os de Pedra Bonita ou Pedra do Reino e, 
posteriormente, de Canudos, por exemplo, ocorridos, respectivamente, na 
primeira e segunda metade do século XIX. A pesquisa se deu de modo 
qualitativo, pois de acordo com Minayo (2001), ―trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos [...]‖ 
(p.14), mediante material bibliográfico pertinente à temática. Como se 
percebeu, e como previsto, qualquer movimento dessa natureza tende a sofrer 
derrocada empreendida, principalmente, pelos poderes oficiais Movimentos 
como os de Pedra Bonita e Canudos exemplificam os comprovados relatos que a 
História não tornou incólume. O mito sebastianista influenciou no Brasil, em 
algum momento, uma prática de fé, de fanatismo, de esperança, de exacerbação 
e controvérsia, de contraditória monta, mas de extrema coragem com alicerce 
na fé cristã católico-popular e ao ter esteio o destemor no enfretamento aos 
poderosos, opressores e temidos homens públicos sempre a postos no massacre 
à luta e ao ideais dos menos favorecidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Messianismo. Nordeste. Fé. Coragem. 
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A PRESENÇA DE ASPECTOS INTERCUTURAIS NO LIVRO 
DIDÁTICO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

Luciano de Souza Santos  

Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda 

Introdução: a globalização contribui de forma bastante significativa para a 
integração da cultura de países hispanohablantes no Brasil. Assim sendo, a 
presença dos aspectos interculturais no livro didático (LD) de ensino da língua 
espanhola se faz presente, tornando relevante a abordagem deste em sala de 
aula. Objetivo: investigar as representações culturais presentes no LD, 
trabalhado com a turma de língua espanhola do programa Faculdade Aberta da 
Terceira Idade, da Universidade de Pernambuco, e com a parceria da Faculdade 
de Ciências Aplicadas de Petrolina (FACAPE). Método: a pesquisa é 
bibliográfica e de campo, apresenta uma abordagem qualitativa e o corpus da 
pesquisa trata-se de um capítulo do livro didático escolhido: Curso de Español 
para Extranjeros de Virgilio Borobio (2002). O referencial teórico utilizado 
nessa pesquisa se baseia nos estudos da cultura e linguagem (BYRAM 1993; 
HALL, 2006). Resultados e Discussão: ficou evidenciado, portanto, que, a partir 
da observação do livro ―curso de español para extranjeros de Virgilio Borobio 
(2002) percebe-se que ele é contempla e abranger alguns aspectos 
interculturais, como, por exemplo, ―interação social e seus respectivos níveis da 
linguagem e suas variações. Como também, identidade social e grupos sociais. 
Isso demostra que o livro se distancia duma visão etnocêntrica europeia. 
Conclusão: em face aos dados apresentados, conclui-se que os aspectos 
interculturais estão presentes não numa única identidade/nacionalidade, mas 
sim, nas várias identidades que vão se constituindo, a partir do entrelaçamento 
somático de culturas, e que são suscetíveis de mudanças constantes. 

PALAVRAS – CHAVE: Livro didático. Interculturalidade. Língua espanhola.   

 

VOZES FEMININAS PERIFÉRICAS NA OBRA DE CONCEIÇÃO 
EVARISTO 

Cleide Bruno dos Santos*  

Artigo apresentado para o programa de Iniciação Científica (PICIN/UNEB) e 
tem por título ―Vozes femininas periféricas na obra de Conceição Evaristo‖, 
resultado de uma pesquisa analítica sobre personagens protagonistas do livro 
Olhos d‘água (2014). Através da leitura dos contos, busquei mapear as vivências 
relatadas pelas personagens, diante do enfoque de representações pouco 
comuns na Literatura Brasileira, especialmente, a de mulheres negras 
periféricas. O estudo se baseou nas concepções de literatura afro-brasileira 
negra (ASSIS, 2011; EVARISTO, 2009) e também na noção de escre(vivência) 
criada por Evaristo(2007) para classificar sua escrita. O percurso metodológico 
pautou-se no método exploratório com abordagem qualitativa, com base em 
pesquisa bibliográfica. Assim, esta pesquisa investiu em compreender de que 
maneira a ideia de escre(vivências) é construída a partir das personagens desta 
obra. Neste esforço, foi possível perceber o quanto literaturas como a produzida 
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por Conceição Evaristo podem contribuir para a formação humana dos leitores 
e auxiliar em questões como o combate ao racismo, ao machismo e ao 
preconceito de classe social. Esta literatura evidencia um olhar diferenciado 
para as margens socialmente postas, assim os leitores que acessam tais escritos, 
certamente, serão interpelados pela elaboração de sua própria identidade e se 
aproximarão de realidades outras que ampliam a sua.  

PALAVRAS-CHAVE: Conceição Evaristo; escre(vivência); personagens; mulher, 
raça, classe. 

 

 

A SOCIOLOGIA EM SALA DE AULA: O PAPEL DO PROFESSOR E DO 
LIVRO DIDÁTICO NA FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

Sheila Feitosa Santos   

RESUMO: O presente artigo buscou destacar a importância do ensino da 
Sociologia no Ensino médio nas escolas públicas, o papel do livro didático, como 
importante instrumento norteador e refletir acerca do professor, como o 
mediador dos debates em sala de aula, a partir de uma perspectiva 
emancipatória, democrática e participativa. Esse trabalho foi construído com 
base na revisão bibliográfica de obras de Ileizi Luciana Fiorelli Silva, Amaury 
Cesar Moraes e da análise de conteúdo do livro lançado pelo MEC Sociologia: 
Ensino Médio (2010), da coleção explorando o ensino. A pesquisa apontou o 
professor como um importante mediador no processo de aprendizagem e nas 
discussões em sala de aula, proporcionando a ampliação da participação 
democrática desses estudantes, a partir da análise de temáticas, que são 
vivenciadas no dia –a –dia dos adolescentes; o livro se apresentar como uma 
ferramenta didática e facilitadora no processo de aprendizado e reflexão dos 
alunos. Dessa maneira, enfatiza-se a importância da inserção da sociologia, 
como componente obrigatório nos currículos das escolas públicas brasileiras, 
por buscar proporcionar discussões que ajudam a transformar os estudantes em 
sujeitos autônomos, capazes de transformarem a sua realidade.   

PALAVRAS-CHAVES: Ensino médio. Sociologia. Consciência crítica. Livro 
didático. 

 

A PRODUÇÃO DO TIPO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA DE LETRAMENTO E 

RETEXTUALIZAÇÃO 

Elisângela Campos Damasceno Sarmento* 

O letramento é uma palavra, cujo conceito está em evidência no cenário atual da 
educação. Para Soares (2010), o termo pode ser entendido como o processo de 
apropriação da cultura escrita, fazendo uso real da leitura e da escrita como 
práticas sociais. Nesse sentido, atividades de letramento são imprescindíveis ao 
processo de produção de textos dissertativo-argumentativos e à retextualização 
como formas de elevar a proficiência escritora dos alunos da Educação Básica. 
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Sob esse viés, este artigo tem como objetivo analisar as contribuições do 
letramento e da retextualização para o processo de produção do tipo 
dissertativo-argumentativo dos alunos do último ano do Curso Técnico 
Integrado ao Médio do IFPI – Campus Paulistana. Para tanto, a metodologia 
assenta-se num estudo de caso a partir de uma amostra de 240 textos, 
produzidos por 40 alunos acerca de seis temas cada. Em seguida, a referida 
amostra foi posta à análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). Como 
resultados, pode-se afirmar que, na primeira versão dos textos produzidos e 
analisados, foram evidenciados desvios de concordância, crase, pontuação, 
regência, além da percepção do uso de conectores inadequados, 
comprometendo a coesão e a coerência de orações, períodos e parágrafos. 
Entretanto, com o processo de letramento e retextualização (adaptação do texto, 
visando ao seu aprimoramento), observou-se que as produções textuais 
tornaram-se mais próximas da cultura letrada de prestígio, confirmando, assim, 
a importância dessas atividades para o constante aperfeiçoamento da escrita. 
Portanto, é aconselhável um ininterrupto trabalho pedagógico, calcado no 
letramento (SOARES, 2010) e na retextualização (MARCUSCHI, 2007), a fim de 
que os discentes superem limites linguísticos e avancem na proficiência 
escritora.  

Palavras-chave: Tipo dissertativo-argumentativo. Educação básica. Letramento. 
Retextualização. 

O TEXTO LITERÁRIO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 
RESSIGNIFICANDO AS PRÁTICAS 

Joselania de Souza Silva* 

A presente pesquisa trata do uso de textos literários como suporte no ensino de 
língua inglesa nas séries do ensino fundamental II. Em geral, a maioria dos 
livros didáticos adotados nas escolas prioriza em sua parte textual o uso de 
diálogos simplistas e propagandas, limitando o aluno à abordagem estrutural da 
língua, desvinculada das discussões e das reflexões, tão importantes na 
formação da consciência crítica do educando. Nesse sentido, o objetivo desse 
trabalho é analisar o uso dos textos literários como suporte para o aprendizado 
nas aulas, bem como sugerir possíveis usos da literatura no contexto das salas 
de aula de inglês, visando a construção de um práticas mais significativas no 
ensino-aprendizagem da língua estrangeira. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Inglês.  Ensino Fundamental.  

 

 

LITERATURA: UM PRODUTO SOCIAL 

Luciana Bessa Silva* 

Literatura é a expressão cultural de um povo. Para entender uma obra literária, 
é necessário conhecer quando foi produzida, por quem foi produzida, qual a 
posição que o autor ocupa na sociedade e qual a sua intenção, uma vez que a 
Literatura, como toda obra de arte, veicula uma mensagem. Trata-se, pois, de 
um tipo de arte vinculada à sociedade em que se origina. É raro encontrar um 
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escritor ―indiferente‖ à realidade, pois de alguma maneira, ele participa dos 
acontecimentos vividos pela sociedade. Os escritores, intencionalmente ou não, 
refletem seu contexto histórico. A obra literária não é uma simples fantasia, 
fruto da imaginação de um escritor. Além de entreter, ela coloca o leitor diante 
de seu tempo e do espaço no qual ele está inserido. Contribui, assim, para o 
processo de (des)alienação humana, coloca o leitor diante das grandes tragédias 
humanas e o torna o mais sensível as questões existenciais, sobretudo sociais. 
Esse fato justifica a importância de trabalhá-la não só pela ótica estética, mas, 
sobretudo, social. A Literatura é um produto social. Entretanto, seu espaço tem 
se tornado cada vez mais escasso e sua relação com o homem mais distante. A 
sala de aula, ao invés de atrair, sensibilizar e incentivar à leitura transformou-se 
em um espaço de doutrinação da Literatura. Essa realidade nos conduziu a 
refletir sobre o conceito de Literatura, discutir por que estudar Literatura e 
investigar sobre os aspectos sociais expressos na obra literária. Trata-se de um 
texto essencialmente baseado no método indutivo e de caráter bibliográfico, 
embasado em autores como Antonio Candido,  Antoine Compagnon, Adriana 
Facina, Afrânio Coutinho, Marisa Lajolo, Silvina Lopes etc. Discutir sobre a 
relação entre Literatura e Sociedade é um modo de desmistificar que a primeira 
é uma arte meramente fantasiosa. O escritor e obra estão inseridos dentro de 
um contexto social. Esse contexto está presente, direta ou indiretamente, em 
sua arte. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Sociedade. Aspecto social. 

A CULTURA POPULAR NORDESTINA NO ENGENHO TEATRAL 
MODERNO DE JOAQUIM CARDOZO 

Nadja Maira Baltazar da Silva  

Jairo Nogueira Luna  

A produção teatral do engenheiro-poeta-dramaturgo se inicia na década de 1960  
com a publicação de O Coronel de Macambira (1963), primeira peça de teatro 
do autor, drama desenvolvido como a encenação de um bumba meu boi, parte 
do universo folclórico pernambucano, indo até os anos 70, quando foi publicado 
seu último drama: Antônio Conselheiro (1975). Nesse sentido, este trabalho se 
propõe a estudar e analisar esse construto dramatúrgico, com base na Teoria da 
Literatura e na Crítica Teatral dentro da concepção de teatro moderno, na 
intenção de demonstrar a relevância da construção dramatúrgica de Joaquim 
Cardozo para a literatura e dramaturgia brasileira pernambucana. A fim de 
demonstrar os aspectos culturais nordestinos presentes nestas peças, verificar 
nelas as características do teatro medieval e grego, analisar seu caráter critico- 
social e evidenciar as dimensões líricas presentes nesta dramaturgia. Por meio 
de  pesquisas bibliográficas, na obra teatral do autor, não esquecendo que o 
estudo ainda está em andamento, assim analisamos por hora: O Coronel de 
Macambira (1963), De uma Noite de Festa(1971), Marechal, Boi de Carro (1975). 
Sem abrir mão,  de uma breve  visita ao Teatro Joaquim Cardozo, localizado em 
nossa capital Recife , no intuito de investigar que fato seu nome nomeasse o 
teatro, e se possível, assistir neste alguma encenação de suas peças. Onde, 
Joaquim Cardozo vem  com um tímido resgate popular iniciando e apurando 
suas críticas socais nas duas primeiras obras, para por fim verificar-se no seu 
último bumba, um engajamento maduro expressado de forma  explicita, mas 
que não despreza o rito popular do bumba-meu-boi no seu desenvolvimento.  À 
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luz das contribuições teóricas de Luna (2015), Pallotini (1988), Dantas (1985) e 
Leite (2001), além de Paiva (2009) e De Pádua (2009). 

PALAVRAS-CHAVE: Joaquim Cardozo.  Cultura Popular Nordestina.  Teatro.  
Semiótica do teatro. Análise literária. 

 

 

A TRADUÇÃO SEMIÓTICA ENTRE A MINISSERIE E O ROMANCE 
BRUXAS DE SALEM: UM ESTUDO SOBRE A DEMONIZAÇÃO 

FEMININA A PARTIR DO ESTEREÓTIPO DA BRUXA 

Thales Soares da Silva*  

Clarissa Loureiro  

Este trabalho pretende estabelecer um estudo comparativo da obra ―O livro 
perdido das bruxas de Salem‖ de Katherine Howe (2010), com a minissérie 
também intitulada ―Bruxas de Salem‖ criada por Adam Simon e Brannon Braga 
(2014), buscando discutir como ambas as linguagens recriam a imagem 
arquétipo da bruxa medieval com um forte discurso feminista. Para tanto, 
observa-se como se dá o processo de tradução semiótica, focando-se como, 
tanto na linguagem midiática, quanto na literária há a recriação de costumes e 
ritos satânicos em função da sobrevalorização da voz feminina num espaço 
dominado por um discurso patriarcal e católico. Trata-se de um trabalho 
bibliográfico e tem como autores os seguintes teóricos: Bakhtin (2002) para o 
estudo da estética do romance, Santaella (2011), para o fornecimento dos 
fundamentos gerais da Semiótica e Plaza (2003), para a fundamentação da 
tradução intersemiótica. A contribuição deste trabalho está em revisitar a 
imagem da bruxa, discutindo como seus ritos são manifestações de 
emancipação feminina e elementos relevantes para a recriação da vivência 
feminina numa comunidade patriarcal, fornecendo um olhar mais crítico de 
leitores sobre a relação indivíduo e sociedade. Sendo assim, por meio da 
criticidade dos leitores, este trabalho proporcionará um olhar maisanalítico e 
amplo por parte dos dogmas medievais ao impor a mulher como um objeto de 
inferiorização, e como ela buscou a sua força através da bruxaria mostrando o 
seu intelecto e independência.  

PALAVRAS-CHAVE: Bruxa. Identidade. Leitura. Semiótica. Sociedade. 

 

A (VOLTA DA) GRAÚNA DE HENFIL E O ALTO DA CAATINGA: 
HETEROTOPIAS 

Gilson Costa da Silva 

Enquanto recorte de nossa pesquisa de mestrado em andamento, este trabalho 
parte da observação de que Henfil, representativo cartunista brasileiro no início 
dos anos 80, nos ofereceu um olhar particular e esteticamente construído da 
caatinga, do Sertão nordestino e da seca a partir de suas tiras humorísticas com 
as personagens da Graúna e da trupe do ―Alto da caatinga‖. Tomando alguns 
trabalhos representativos de Michel Foucault (1999, 2007, 2013), Courtine 
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(2010, 2011, 2013a, 2013b) e Milanez (2006, 2013) e situando-nos teórica e 
metodologicamente nos estudos do discurso sobre imagem e corpo, levantamos 
um questionamento acerca dessa construção: por que este lugar e não outro? 
Ou, mais precisamente, como se produzem efeitos sentido acerca do Sertão 
construído nas tiras da Graúna? Assim, com este problema, objetivamos 
analisar o trabalho de reconstrução/reinvenção do Sertão e da caatinga nas tiras 
da Graúna. Tomando o método arqueogenealógico de Foucault como base, 
desenvolvemos nossas análises tomando o livro A volta da Graúna de Henfil 
(1993) como corpus de análise. Nossas análises partem da discussão dos 
conceitos de enunciado, arquivo e intericonicidade além da discussão que se 
pode estabelecer entre corpo e espaço segundo Foucault (2013). Conforme 
Vasconcelos (2008) e a sua constatação de que Henfil representava o Sertão e a 
caatinga antes mesmo de ter vivido no nordeste, desenvolvemos nossa análise 
considerando que o lugar/espaço apresentado nas tirinhas desse autor pode ser 
compreendido como heterotopia (FOUCAULT, 2013), um espaço em 
deslocamento que permitia ao autor falar da censura e de outros problemas 
sociais referentes ao período de um lugar outro e distante, mas relativamente e 
paradoxalmente próximo da região Sul. Concluímos observando que essa obra 
nos permite olhar para a caatinga, e consequentemente o Sertão nordestino, 
como objeto de discurso deslocado e nesse sentido, reinventado. 

PALAVRAS-CHAVE: Henfil. Intericonicidade. Discurso. Heterotopia. Tira. 

A TRANSMUTAÇÃO DO IMAGINÁRIO NORDESTINO DO PAÍS DE 
COCANHA PARA O PAÍS DE SÃO SARUÊ 

Irys Dayane da Silva  

Lucília Kelly Araujo dos Santos  

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa  

Este artigo analisa a forma que ocorre a recriação fantástica do País de Cocanha, 
para o paraíso nordestino chamado São Saruê. Esta adaptação foi criada como 
uma forma de refúgio para suprir as necessidades devido à falta de condições 
financeiras, por terem que se transformar em nômades em busca de emprego e 
comida, e pela forte mentalidade messiânico-milenarista. Cujo objetivo é 
abordar como ocorre a adaptação de Cocanha para o país de São Saruê, como 
um processo de carnavalização da sociedade nordestina. Trata-se de um estudo 
de caráter bibliográfico a partir do folheto ―Viagem a São Saruê‖ de Manuel 
Camilo dos Santos (1978) em comparação a ―Cocanha: a história de um país 
imaginário‖ de Hilário Franco Júnior (1998) e tendo como base a teoria de 
Burke (2010) e Bakhtin (2010). O folheto Viagem ao País de São Saruê é um 
intertexto ao mito do país de Cocanha, que é considerado uma utopia conhecida 
durante a Idade Média, onde nesta terra mitológica não se trabalhava, os 
alimentos eram em excesso, clima agradável e a beleza era conservada. É 
possível perceber a carnavalização dentro desse país imaginário, justamente 
pela presença da libertinagem e do desafio aos costumes religiosos. Esse mito de 
Cocanha foi conhecido pelo povo nordestino graças a presença holandesa nas 
regiões de Pernambuco que teria deixado sedimentos dos relatos cocanianos no 
imaginário coletivo do sertão no início do século XX. Tendo em vista os aspectos 
observados, percebe-se que essa mudança pode ser vista como uma crítica a 
miséria e a seca prolongada que muitos nordestinos sofreram. 
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Palavras-chave: Carnavalização. Transmutação. Utopia. Sertão. 

 

 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO NO CONTEXTO SOCIOESPACIAL 
DE SANTANA DO SOBRADO 

Anielson Ribeiro da Silva  

Em torno do fenômeno da variação linguística circundam várias determinações 
sociais, mas há de convir que o preconceito linguístico transparece 
principalmente através da situação econômica dos sujeitos, que, por sua vez, se 
estende à especulação espacial. Este artigo busca analisar a situação linguística 
do distrito de Santana do Sobrado, município de Casa Nova, Bahia. Tendo como 
objetivo, primeiro, a demonstração empírico-científica de como a segregação 
socioespacial estimula a consolidação de mitos e preconceitos sobre a língua, 
para, em seguida, instrumentalizar o combate a esse tipo de prática. Esta 
pesquisa se baseia nos estudos modernos da Linguística, nos postulados da 
Geopolítica e no método materialista histórico-dialético, na tentativa de 
estabelecer uma análise totalizante. Como fonte teórica para o desenvolvimento 
deste trabalho, podemos destacar Marcos Bagno (2015), Mikhail Bakhtin 
(2006), Cláudia Marques Roma (2008) e Friedrich Engels e Karl Marx (2007). 
A presente pesquisa reconhece que o fato de as fachadas do centro estarem de 
acordo com as variedades prestigiadas apenas mostra uma posição 
socioeconômica mais elevada dos donos desses pontos comerciais por poderem 
pagar pela confecção em gráficas, mas não significa categoricamente que 
tenham mais domínio da língua do que os comerciantes da periferia. Ainda 
assim, os pontos em que os anúncios estão fora do padrão sofrerão com o 
preconceito e, consequentemente, terão menos sucesso comercial, não só 
porque a escrita transmite certo status, mas também porque soma-se a isso a 
localização marginalizada. Em vista disso, a língua não pode ser analisada 
somente por considerações intralinguísticas, mas, sobretudo, por processos 
extralinguísticos. Quando algo é denominado de ―erro‖ ou ―desvio ortográfico‖, 
tem-se apenas o encobrimento dogmático da heterogeneidade empiricamente 
comprovada que constitui uma realidade linguística. E o desprestígio de certas 
variantes em relação a outra é referente a um processo histórico exterior à 
língua. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística. Variação. Língua. Sociedade. Espaço. 

 

 

A ARTE LITERÁRIA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA 
RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO POVO AFRICANO PÓS-

COLONIZAÇÃO 

Camila Rodrigues da Silva  

Larissa Novaes Oliveira  

Mariana Dantas São Thiago  
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Mirele de Macedo Castro  

Nelcirlene de Melo Rodrigues  

Este artigo apresenta uma abordagem reflexiva acerca da arte literária enquanto 
construção e resgate do povo africano sob influência da colonização portuguesa. 
Pretende-se estudar a literatura e de que forma ela convém o senso de pátria e 
virtudes da cultura africana, bem como mostrar de que maneira a cultura dos 
colonizadores se misturou à da colônia e criou algo híbrido, que convém o 
espírito dos países de língua portuguesa da África. Autores como Chaves 
(2004), Eagleton (1983), Campos (2008), Mata (2000) entre outros são o 
fundamento deste artigo para desenvolver os estudos sobre a influência da 
colonização no tocante à identidade do povo africano. A partir de um estudo 
aprofundado, pôde-se ter como resultado a confirmação da arte literária como 
ferramenta fundamental para a tomada de consciência, reconhecimento e 
afirmação da identidade do povo africano durante e após a colonização 
portuguesa. 

PALAVRAS CHAVES: Literatura africana. Identidade. Cultura. 

 

 

DA FALA À ESCRITA: A REPRODUÇÃO DO DISCURSO FALADO NA 
ESCRITA E O COMPROMETIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

FORA DO MUNDO VIRTUAL 

Amanda Maria Ribeiro Soares 

Andressa de Oliveira Muniz 

Jéssica de Sousa Silva 

O presente artigo buscou analisar como a internet, em especial, as redes sociais, 
têm influenciado na forma como as pessoas escrevem. Um dos fenômenos que 
mais chama atenção é a oralização da escrita, quando uma pessoa escreve 
exatamente da forma como fala, sem conseguir estabelecer diferença entre o 
discurso falado e o discurso escrito. Nesse sentido, com base nos estudos de 
Marcuschi (2010) e Bagno (2006), avaliou-se como é importante que os 
professores de língua portuguesa estejam atentos para o ensino da língua com 
base nos gêneros textuais, pois estes ajudam os alunos a perceber que a 
linguagem pode ser adaptada às exigências da situação fática, e que cada texto 
exige uma variação específica da língua. Essas constatações são importantes, 
pois ajudam na construção de seres mais críticos com relação à própria língua, 
além de melhorar a qualidade das produções textuais. 

Palavras-chave: Fala. Escrita. Língua. Internet. Gêneros textuais. 

 

 

DOCUMENTÁRIO: UMA PRÁTICA SOCIAL QUE CONTRIBUI PARA 
A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DE UM POVO PIAUIENSE 
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Francisca das Chagas Viana 

Fernanda Viana de Castro 

Ariluci Goes Elliott 

Ao longo da vida, a formação humana tem muito de uma memória particular em 
contato com a informação e com a experiência compartilhada. Partindo desse 
pressuposto, esta pesquisa objetiva apresentar o documentário Memórias de 
Paulistana (Piauí): de vila à cidade, como instrumento aliado ao processo de 
letramento e prática social que contribui para o processo de preservação da 
memória coletiva, considerando as múltiplas formas de linguagem. Esse vídeo 
foi construído a partir da oralidade, e teve como base, entrevistas com 
moradores idosos, nascidos e residentes na cidade de Paulistana e o escritor 
Renato Luís Sapucaia Bandeira autor do livro Fragmentos históricos de 
Paulistana – Piauí. Outros elementos que compuseram o documentário foram 
fotografias antigas da cidade, coletadas em arquivos particulares de moradores, 
no entanto, para essa pesquisa foram analisadas e transcritos trechos das 
entrevistas. No que se refere aos aspectos metodológicos, a pesquisa apresenta-
se como bibliográfica, qualitativa e de caráter exploratório, pois busca conhecer 
novos elementos para o filme que faz parte de um conjunto documental do 
acervo histórico sobre a cidade, organizado na Biblioteca do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI. Consideramos essa fonte de 
informação como importante para o processo de letramento de moradores da 
cidade, a convertibilidade das narrativas e das imagens para um suporte físico, 
desenhou um caminho a partir da leitura de mundo dos entrevistados que 
fazendo uso da oralidade como forma de comunicação, fizeram conhecer a 
outros, elementos da memória da cidade. A produção em formato Digital Vídeo 
Disc (DVD) foi doada para a Biblioteca Pública Municipal da cidade permitindo 
assim o uso pedagógico do material. Espera-se com esse trabalho, apresentar o 
documentário sobre a cidade de Paulistana, como ferramenta de prática social 
essencial para o local, considerando que: as fontes de informação sobre a cidade 
encontram-se dispersas, o que compromete o processo de leitura da história 
local das gerações atuais e futuras. 

Palavras-chave: Documentário. Paulistana-PI. Prática Social. Letramento. 

 

 

MULHERES E AMBIÇÃO NA ESCRITA DE ELISABETH BADINTER 

Anna Christina Freire Barbosa  

O século XVIII foi emblemático para o ocidente, pois é a partir dele que se 
iniciam as vivências projetadas pela modernidade, a qual nasceu trazendo como 
elemento ontológico central a ideia de liberdade,  a sua projeção como parte 
estrutural da fruição da cidadania;  de modo a implicar em novos sentidos de 
pertencimento ao mundo social. Condição que trouxe a viabilidade de 
reconhecimento das diferenças na multiplicidade de possibilidades de atuação 
dos indivíduos em sociedade. Entretanto, longe de se configurar de modo linear, 
o modus operandi das relações sociais trouxe uma tensão quanto ao lugar da 
mulher relativamente ao poder e prestígio, processo identificável através da 
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escrita historiográfica de Elisabeth Badinter no seu livro Émilie, Émilie. Mas 
quais as perspectivas e ambições possíveis, considerando-se que a mulher, no 
imaginário social da sociedade patriarcal, ocupa um lugar de subalternidade?  
Ao abordar a trajetória biográfica de Madame du Châtelet e de Madame 
d‘Épinay, Elisabeth Badinter demonstra a dinâmica social relativa aos costumes 
e moralidade dentro dos equilíbrios variáveis do espaço social,  bem como a 
ambição feminina como forma de contraposição aos comportamentos 
institucionalizados. A subversão de seus comportamentos permitiu-lhes um 
reposicionamento do seu capital simbólico, levado a termo na polifonia de 
discursos e de percepções expressas na racionalidade das práticas sociais, as 
quais transformam o inconsciente individual e o coletivo de forma simbiótica. 
Este trabalho busca discutir as representações sociais sobre o papel destinado à 
mulher no status quo do ocidente via análise do cenário social no século XVIII. 

Palavras-chave: Mulheres. Representações sociais. Modernidade. Ambição. 
Elisabeth Badinter. 

 

 

 

A OPERACIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS POR 
ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS 

Wellington Moreira Lopes   

Kleber Ferreira Costa  

Renata Ferreira Rios  

Introdução: Pegar o ônibus, ler a bula de remédio, acessar redes sociais são 
atividades corriqueiras no cotidiano de sujeitos letrados em nossa sociedade, 
mas para o adulto não alfabetizado essas e outras práticas sociais são 
vivenciadas com momentos de resistência e (re) construção do modo de agir 
diante do novo. Vivemos em uma sociedade em que parte dos sujeitos tem 
dificuldades de compreensão e assimilação da própria língua, mesmo sendo 
necessário o uso em seu cotidiano, mesmo assim, muitos conseguem suprir suas 
necessidades se apropriando de mecanismos de letramentos. Neste sentido, 
Objetivo: o objetivo deste trabalho é investigar que mecanismos de letramentos 
são acionados pelos adultos não alfabetizados nesta sociedade grafocêntrica que 
permitem sua interação com os multiletramentos.  Com base nos estudos de 
Soares (2005), Cavalcante Jr. (2009), Tfouni (2010), Bosi (2003) e outros, 
buscou-se esclarecer a operacionalização dos letramentos no cotidiano de 
adultos não alfabetizados. Metodologia: Para fins metodológicos, esta pesquisa 
é de abordagem qualitativa, de cunho exploratório e utilizou da técnica de 
gravação de relatos, mediada pelo investigador, através de perguntas sobre o 
cotidiano desses sujeitos e a utilização da linguagem, para interpretar como os 
letramentos são operacionalizados. Resultados e Discussão: As gravações 
serviram de corpus de análise à luz das referências. Conclusão: Assim, estudar e 
analisar as práticas e os mecanismos de letramentos em que os sujeitos estão 
envolvidos, abre-nos um leque de possibilidades para compreender como os 
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adultos não alfabetizados realizam suas atividades no cotidiano, em um espaço 
de multiletramentos.  

PALAVRAS-CHAVE: Letramentos. Alfabetização. Práticas. 

 

 

LEITURA E ESCRITA: UM MUNDO A SER DESCOBERTO PELA 
CRIANÇA 

 Ana Lucila Macedo de Possídio² 

 Elinalva Coelho Luz¹ 

Este estudo foi realizado durante o Estágio Supervisionado II, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental em uma escola da rede municipal de ensino. Durante o 
desenvolvimento do mesmo, constatou-se a grande dificuldade de 
aprendizagem na leitura e na escrita dos alunos do 2º ano. Buscou-se, então, 
conhecer o que levava essas crianças a terem dificuldades, e o que seria possível 
desenvolver para que os alunos pudessem superar a deficiência com relação ao 
processo de ensino e de aprendizagem na leitura. O trabalho foi baseado em 
teóricos que tratam da concepção de leitura e escrita, como Ferreiro (1996), 
Vygotsky (2005), Souza (2004), Oliveira (2017) entre outros que abordam sobre 
dificuldade que os alunos sentem na aprendizagem da leitura e escrita.Com um 
trabalho diferenciado foi possível desenvolver nas crianças, em tela, o prazer 
pela leitura, desenvolvendo uma prática que motivava e despertava nas crianças 
o gosto de ser um leitor e assim, ser capaz de desenvolver atividades de leitura e 
escrita com criticidade 

PALAVRAS - CHAVE: Leitura. Escrita. Ensino. Aprendizagem. 

 

ROSÁLIO, UM NARRADOR BENJAMINIANO 

Lindalva de Oliveira Simas Almeida  

Este texto trata das representações do narrador personagem e de sua 
capacidade de transformar experiências suas e de outros em criação literária, 
presentes no livro ―O voo da guará vermelha‖, de Maria Valéria Rezende (2014). 
Assim, tem como objetivo analisar a personagem Rosálio; verificar a sua relação 
com o narrador benjaminiano e perceber como as vidas das personagens da 
obra se relacionam com as histórias contadas por Rosálio. Em consonância, 
observa-se que as histórias contadas pela personagem são sugestões práticas 
que fazem viver, para tanto, é ele um popular/contador de estórias, sendo as 
suas narrativas frutos de uma experiência coletiva entre o ouvir e o contar 
histórias. As cores, por sua vez, são signos repletos de significações que 
acompanham a vida das personagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Representações. Narrador personagem. Narrador 
benjaminiano. 
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ARTIGOS  
 

TEXTOS MULTIMODAIS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

INTERDISCIPLINARES E CONTEXTUALIZADAS 

 
Evandro Dias Amorim9 

Mirtes Ribeiro de Lira  
 
As transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas, originadas 
principalmente de fenômenos como a globalização e a revolução tecnológica têm 
imposto novas exigências e desafios à educação contemporânea no sentido de 
adequar o paradigma de ensino e formação, às novas demandas sociais. A 
diversificação e descentralização dos meios e modos de produção, aquisição e 
disseminação do conhecimento transformou o texto monomodal em um texto 
multimodal, constituído das linguagens verbal, visual, gestual e sonora e essa 
nova configuração demanda um tratamento diferenciado. A mudança em 
questão reflete diretamente nas propostas de práticas pedagógicas 
interdisciplinares e contextualizadas em evidência nas instituições escolares, 
uma vez que é por meio do texto, em suas mais distintas modalidades que os 
conteúdos são materializados e disseminados na prática pedagógica. Este 
estudo tem como objetivo, analisar o uso pertinente dos textos multimodais na 
prática pedagógica para uma abordagem interdisciplinar e contextualizada de 
conteúdos e temáticas e é fruto de uma pesquisa qualitativa e teve como 
método, a pesquisa de campo, realizada por meio da observação participante. O 
público alvo foram professores das disciplinas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Biologia e História do 3º ano do Ensino Médio. Os resultados 
demonstraram que em todas as aulas observadas, os professores fizeram uso de 
textos multimodais de diversas configurações para a abordagem de conteúdos. 
Todavia, as potenciais situações de contextualização e interação entre as 
temáticas abordadas e as de outras disciplinas, não foram evidenciadas nas 
aulas, seja por desconhecimento, falta de preparo ou pela concepção e crença 
em um ensino pautado na disciplinaridade e na especialidade. Os recursos 
imagético-verbais presentes nos textos multimodais utilizados como: o negrito, 
as aspas, os símbolos, as cores, as tabelas, os esquemas, as ilustrações, etc., que 
contribuem para a contextualização, desenvolvimento da criticidade e 
letramento dos estudantes, foram utilizados apenas como adorno e pretexto 
para a exploração do conteúdo verbal.  
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PALAVRAS-CHAVE: Textos Multimodais. Práticas interdisciplinares. 
Contextualização. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A interdisciplinaridade e a contextualização são, na atualidade, eixos 

preponderantes das propostas pedagógicas das instituições escolares. Todavia, 

as práticas interdisciplinares e contextualizadas comumente desenvolvidas no 

contexto escolar resumem-se, na maioria dos casos, à ações desenvolvidas em 

projetos coletivos nos quais a interdisciplinaridade ocorre,  

muitas vezes, apenas em termos de escolha de uma mesma abordagem temática 

para todas as disciplinas envolvidas, sem haver, no entanto, uma interação entre 

as áreas do conhecimento, o que se configura, na verdade, uma simples ação 

pluridisciplinar. Ademais, nas práticas pedagógicas cotidianas, o ensino 

continua fragmentado e sem conexão entre as áreas do conhecimento.  

Deste modo, este estudo buscou investigar a realização de práticas 

pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas, que se concretizam no 

interior e a partir de cada disciplina do currículo, consoante as indicações do 

Referencial Curricular do Rio Grande do Sul: Linguagens Códigos e suas 

Tecnologias – RCRS (2009, p. 24), o qual assegura que: ―Mesmo o professor 

disciplinarista pode realizar a ‗interdisciplinaridade de um professor só‘, 

identificando e fazendo relações entre o conteúdo de sua disciplina e o de 

outras, existentes no currículo ou não.‖ Ainda segundo este assunto, as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (2006, p.37) ressaltam 

que a interdisciplinaridade não ocorre por si só e que é preciso haver uma ação 

de cada disciplina no sentido de estabelecer conexões entre os seus conteúdos e 

os de outras disciplinas. 

A indicação de uso dos textos multimodais como suporte à realização de 

práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas, fundamenta-se nas 

concepções de Jewitt (2009, apud DIONÍSIO 2014, p.48-49). Segundo a autora, 

a multimodalidade é ―uma abordagem interdisciplinar que entende a 

comunicação e a representação como sendo algo que vai além dos limites da 

língua‖. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(2013, p.77), as múltiplas linguagens presentes nos textos contemporâneos são, 

por natureza, interdisciplinares. 
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A pesquisa em questão foi realizada com 4 professores do 3º ano do 

Ensino Médio das disciplinas de: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia e 

História, de uma escola de referência da cidade de Petrolina-PE e utilizou-se 

como método de investigação a observação participante. As aulas observadas no 

estudo, foram previamente planejadas e ministradas pelos professores e 

abordaram os mesmos conteúdos previstos na sequência didática.  

A análise da prática pedagógica dos professores foi realizada segundo as 

concepções e proposições de Fazenda (2008) e dos PCNs (2000) acerca das 

práticas interdisciplinares e contextualizadas e de Danielsson&Selander (2016), 

no que diz respeito ao uso dos textos multimodais na prática pedagógica. 

 
2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, no que 

diz respeito aos procedimentos adotados, optou-se pela pesquisa de campo e, 

para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de observação participante, com o 

objetivo de averiguar na prática pedagógica efetiva, a realização de duas aulas 

com a utilização de textos multimodais, em uma perspectiva interdisciplinar. De 

acordo com Minayo (2004, p.60) a importância da técnica de observação 

participante  

reside no fato de podermos captar uma variedade de situações 
ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma 
vez que, observados diretamente na própria realidade, 
transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida 
real.  

 

Foram estabelecidos os seguintes critérios para análise das aulas, no 

decurso da observação participante: 

(1) Prática interdisciplinar realizada por meio da relação estabelecida entre o 

conteúdo abordado na aula e o de outras disciplinas; 

(2) Contextualização dos conteúdos; 

(3) Uso pertinente dos textos multimodais em sala de aula; 

(4) Interação professor e estudantes no decorrer da aula.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira aula observada, a analisada na sequência, foi ministrada pelo 

professor de História. A referida aula foi destinada à revisão dos conteúdos 
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acima mencionados e durou cerca de 01h40min, tempo correspondente a duas 

aulas. Para a atividade de revisão, o professor optou pela utilização do projetor 

multimídia e do livro didático. A cada novo conteúdo abordado nos slides, o 

professor solicitava aos estudantes que acompanhassem também no livro 

didático. Não obstante a linguagem imagética predominante nos slides 

utilizados, a aula de revisão compreendeu basicamente a atividade de leitura do 

conteúdo verbal.  

Durante a aula foram exibidos um total de 24 slides, todos constituídos 

de recursos imagéticos, em alguns as imagens detinham o maior valor 

representacional e estavam bastante proeminentes, em outros eram partes 

constitutivas da própria linguagem verbal como, o uso das aspas, do negrito e a 

utilização de cores diferenciadas para enfatizar determinados os termos ou 

estavam dispostos como plano de fundo dos slides. Entretanto, independente do 

posicionamento ou saliência, todos carregavam informações relevantes acerca 

da temática abordada e contribuíam para a construção dos sentidos do texto.  

A aula realizada com o uso de textos multimodais pelo professor de 

História, não ocorreu numa perspectiva interdisciplinar, uma vez que não houve 

uma integração ou evidenciação da relação existente entre alguns tópicos do 

conteúdo abordado e os de outras disciplinas. Mesmo com as potenciais 

situações de interação entre as temáticas abordadas e as de outras disciplinas, a 

exploração dessas temáticas não transpôs os limites da própria disciplina. O fato 

de a aula destinar-se a uma atividade de revisão, para a qual o professor 

normalmente despende um tempo menor na explanação do conteúdo, em 

virtude dos estudantes já estarem familiarizados com a temática, justifica ainda 

mais a abordagem de outras questões supradisciplinares.  

A contextualização dos conteúdos ocorreu somente por meio das 

contribuições espontâneas dos estudantes acerca de algumas temáticas 

abordadas e, deste modo, não houve uma exemplificação ou incentivo do 

professor para que essa ação ocorresse. 

As múltiplas linguagens e significações, presentes no conteúdo de todos 

os slides, não foram aproveitadas na atividade de revisão. Os recursos 

imagético-verbais que dão significado ao texto multimodal e que também 

contribuem para aprendizagem do conteúdo, foram utilizados apenas como 

adorno e pretexto para a exploração do conteúdo verbal.  
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A interação entre professor e estudantes, último aspecto analisado, 

ocorreu de modo parcial, uma vez que os estudantes acompanharam ativamente 

as explanações do professor e em alguns momentos, deram suas contribuições 

sobre as temáticas abordadas. Entretanto, entende-se que a participação dos 

estudantes poderia ter ocorrido de modo mais efetivo e satisfatório, caso o 

professor tivesse optado por uma dinâmica de revisão que não centrasse apenas 

na figura do docente, mas que instigasse os estudantes a responderem a 

perguntas sobre os conteúdos da aula, a questionarem e a expressarem suas 

opiniões e conhecimentos a respeito das questões abordadas. Para Libâneo 

(1994, p.250) o trabalho do professor não pode ser unilateral, é preciso que ele 

dê atenção. Essa estratégia permite ao professor identificar as possíveis 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes para a assimilação dos 

conhecimentos.  

A segunda aula observada, foi ministrada pelo professor de Matemática. 

A referida aula teve duração de 50 minutos e foi destinada à correção de uma 

avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco – SAEPE 

do ano de 2015, bem como, à revisão dos conteúdos matemáticos requisitados 

para a resolução das mencionadas questões, com vistas à preparação dos 

estudantes para essa mesma avaliação a ser realizada no ano seguinte.  

Os textos-base que constituíam as questões abordadas na aula eram 

notadamente multimodais, neles as linguagens verbal e imagética atuavam de 

modo integrado para facilitar a compreensão e a contextualização do conteúdo. 

Para realizar as atividades de correção e revisão o professor optou como 

procedimento didático, a utilização do quadro-branco para a resolução dos 

cálculos matemáticos, para o delineamento dos esquemas, bem como, para a 

anotação das fórmulas referentes aos conteúdos revisados. 

As atividades de correção e revisão de conteúdos realizadas pelo 

professor de Matemática, não transpuseram os limites da própria disciplina e, 

portanto não houve uma prática interdisciplinar. Os conteúdos potencialmente 

favoráveis à integração com outros, curriculares ou extracurriculares, não foram 

explorados no decorrer das atividades supramencionadas.  

Os textos-base de todas as questões corrigidas na aula, versavam sobre 

situações-problema que estão, de certo modo, distantes da realidade dos 

estudantes em termos práticos, e consequentemente, dificultaram a 

compreensão e resolução dos cálculos necessários e portanto, requisitavam uma 
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abordagem contextualizada. Ademais, as estratégias didáticas adotadas pelo 

professor para a correção e revisão de conteúdos, centradas unicamente no 

cálculo matemático, não contribuíram para a contextualização e evidenciação da 

atividade proposta. 

As questões trabalhadas em sala de aula apresentavam textos-base 

essencialmente multimodais e os recursos imagético-verbais presentes em cada 

uma delas exerciam funções distintas, mas fundamentais para a compreensão e 

resolução das situações-problema propostas, dentre elas: enfatizavam os tópicos 

centrais da temática abordada, proporcionavam um reforço visual do assunto 

por meio da apresentação de diagramas, bem como, disponibilizavam 

informações referenciais para a realização do cálculo matemático. Estes 

recursos, porém não foram realçados nas atividades realizadas pelo professor.  

Durante toda a aula, o professor realizou diversas perguntas sobre os 

conteúdos abordados, todavia, por falta de um estímulo maior e até mesmo de 

persistência, estas perguntas foram respondidas pelo próprio professor e 

quando muito, os estudantes apenas complementavam oralmente as respostas 

iniciadas pelo docente. Outra questão identificada na aula, foi a ausência de 

questionamentos por parte dos estudantes. Estes fatos denotam, que houve um 

domínio de fala por parte do professor no decurso das atividades realizadas e 

que consequentemente, comprometeu a interação dialógica com os estudantes.  

A terceira aula observada, foi ministrada pelo professor de Biologia. A 

aula em questão teve uma duração de 1:h40min., tempo correspondente a duas 

aulas. Como procedimento didático o professor fez uso, tanto do Projetor 

multimídia para a exibição de slides, quanto do quadro branco, para o cálculo 

das probabilidades genéticas.  

A aula de Biologia, compreendeu uma atividade de revisão do conteúdo 

Interação Gênica. Nos slides utilizados, a linguagem imagética destacava-se da 

linguagem verbal, o que de certo modo contribuiu para a contextualização e 

aprendizagem do conteúdo abordado, além de ter tornado a aula mais atrativa. 

As informações mais importantes, constantes no texto verbal, foram realçadas 

com negrito, sublinhado, aspas, cores diferenciadas e asterisco, identificou-se 

também o uso de nomenclaturas e tabelas, com o objetivo de facilitar a 

compreensão.  

A análise realizada nos slides da aula de Biologia, possibilitou a 

identificação de uma relação interdisciplinar entre alguns tópicos do conteúdo 
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Interação Gênica e outras temáticas abordadas por diferentes disciplinas do 

currículo. O conteúdo revisado possibilitava a discussão de assuntos 

relacionadas à miscigenação, à diversidade étnica, ao multiculturalismo, ao 

estereótipo racial, às doenças genéticas (desinformação e preconceito), etc., 

temas estes geralmente trabalhados pelas disciplinas de História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia. Embora o conteúdo dos slides e os recursos imagéticos 

contribuíssemconsideravelmente para a contextualização e evidenciação das 

relações existentes entre as questões inerentes à Biologia e outras correlatas, 

abordadas por outras disciplinas, o professor ocupou-se unicamente dos 

aspectos e especificidades relativos à sua disciplina. 

Os recursos imagéticos utilizados nos slides, assim como, o próprio 

conteúdo revisado favoreciam a uma abordagem contextualizada. O uso de 

imagens de animais e de seres humanos suscitavam uma discussão e indagações 

sobre o conhecimento que os estudantes detinham a respeito dessas temáticas, 

assim como, de outros temas conexos e contribuíam para a contextualização das 

referidas temáticas por meio de exemplificações e também de questionamentos, 

com vistas a instigar os estudantes a expressarem suas opiniões e relatarem suas 

experiências acerca dos fenômenos citados nesses textos multimodais. 

Entretanto, durante a aula, a contextualização do conteúdo, para além de uma 

simples exibição de imagens, ocorreu apenas em um único momento, embora 

essa discussão tenha acontecido por iniciativa dos estudantes, tendo em vista 

tratar-se de um assunto de interesse dos mesmos.  

Os textos utilizados para a abordagem do conteúdo supracitadoeram, 

propositadamente multimodais. Mesmo naqueles onde havia a predominância 

da linguagem verbal, havia também algum recurso multimodal, como: o negrito, 

as aspas, os símbolos, as cores, as tabelas, os esquemas, as ilustrações, etc. 

Contudo, no decorrer da explanação do conteúdo, nenhum desses recursos foi, 

de fato, aproveitado no que diz respeito à sua aplicabilidade, uma vez que a 

atividade de revisão foi reservada unicamente à leitura literal do conteúdo 

verbal.  Outra questão relevante, que também não foi abordada na aula, foi a 

intencionalidade com a qual algumas imagens eram utilizadas no texto. A 

exploração desse recurso contribuiria para o desenvolvimento do senso crítico 

dos estudantes. Um fato preocupante, identificado na análise dos slides, foi a 

incongruência entre o modo como conteúdo havia sido apresentado e como ele 

seria avaliado, tendo em vista que os textos da atividade proposta ao final da 
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aula eram, ao contrário daqueles utilizados para a revisão do conteúdo, 

monomodais. 

A estratégia utilizada pelo professor para a revisão do conteúdo citado 

anteriormente, não contribuiu para uma participação efetiva dos estudantes. 

Uma das principais razões foi sem dúvida, a opção por uma aula bastante 

expositiva, que relegou os estudantes à condição de meros expectadores, e como 

consequência, a ausência de discussão sobre assunto revisado. A interação 

ocorreu somente em um único tópico do conteúdo revisado, mesmo assim, por 

iniciativa dos estudantes e em decorrência do tema ser bastante intrigante e 

fascinante e não por incentivo do professor. 

A quarta aula observada, foi ministrada pelo professor de Língua 

Portuguesa. A referida aula teve uma duração de 02h:30min, tempo 

correspondente a três aulas, embora a última aula tenha sido utilizada em 

decorrência da ausência de um dos professores e em vista da necessidade de 

conclusão da atividade proposta. A explanação do conteúdo realizada pelo 

professor foi expositiva e bastante dialogada e mesmo com o tempo de estudo 

prolongado, os estudantes não demonstraram cansaço.  

A atividade foi realizada por meio da utilização de projetor multimídia 

para a exibição de slides e de textos impressos, e teve como objetivos, orientare 

avaliaro desempenho dos estudantes no processo de construção de 

argumentação sobre questões de cunho social, com vistas ao desenvolvimento 

da competência argumentativa.  

Os textos multimodais utilizados na aula versavam sobre diversos 

assuntos inerentes a outras disciplinas, como: as questões sociais e culturais 

geralmente abordadas pela Sociologia, Filosofia e Geografia, os dados 

estatísticos (cálculo de indicadores), trabalhados pela disciplina de Matemática, 

etc., mesmo porque, as temáticas desses textos não se constituíam conteúdos 

específicos da disciplina de Língua Portuguesa. Embora os textos multimodais 

supramencionados, demandavam uma análise e discussão mais amplas, numa 

perspectiva interdisciplinar. Porém, no decorrer da aula, o professor tratou 

unicamente das questões relacionadas à disciplina de Língua Portuguesa. 

Durante a abordagem do texto entregue previamente aos estudantes, 

percebeu-se o empenho do professor em promover a contextualização do 

conteúdo por meio da realização de indagações e discussão sobre a temática. A 

participação efetiva dos estudantes foi também fundamental para a 
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concretização dessa ação. Muitos não se eximiram de responder as perguntas 

realizadas pelo professor. Entretanto, esta mesma estratégia não foi utilizada na 

abordagem do conteúdo dos slides. A análise das mensagens dos cartuns 

apresentados foi realizada de modo superficial e serviu unicamente ao pretexto 

específico da atividade, ou seja, relacionar o conteúdo desses textos 

multimodais a uma das temáticas definidas para estudo. Entende-se, portanto, 

que uma análise integral desses textos, auxiliaria os estudantes no processo de 

fundamentação e produção dos argumentos.   

A atividade de leitura e produção de argumentações, proposta pelo 

professor de Língua Portuguesa foi bastante diversificada e proporcionou aos 

estudantes o contato com diferentes formatos de textos multimodais, como: 

infográfico, cartuns e mapas. Esses textos apresentavam diferentes recursos 

imagéticos que pluralizavam a linguagem do texto, destacavam seus pontos 

relevantes e dinamizavam a leitura, como: as cores, a tipografia e a disposição 

não-linear das informações. Entretanto, esses aspectos não foram destacados 

e/ou analisados pelo professor.  

Cabe ressaltar que a aula realizada pelo professor de Língua Portuguesa 

foi dialogada e bastante provocativa. As diversas situações de leitura e análise 

textual compartilhada, assim como as indagações proferidas por ambas as 

partes, contribuíram para que a interação entre professor e estudantes ocorresse 

de modo contínuo no decorrer da aula. Há que se considerar também, a postura 

afetivae acessível do professor, que tornou o ambiente favorável à participação 

dos estudantes. O fato de algumas perguntas não haverem sido respondidas 

pelos estudantes decorre, em parte, da pouca ênfase dada pelo professor às 

determinadas questões e também, da falta de uma maior persistência para a 

obtenção da resposta dos estudantes, seja por meio de indicação de pistas que 

contribuam para a compreensão da questão ou mesmo pela sua reformulação. 

Quadro 1: Análise da prática pedagógica realizada com o uso de 

textos multimodais, em um perspectiva interdisciplinar e 

contextualizada, pelos docentes pesquisados. 
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Professores 
 

Prática 
interdisciplinar 

realizada por 
meio da relação 

estabelecida 
entre o 

conteúdo 
abordado na 

aula e o de 
outras 

disciplinas. 

Contextualização 
dos conteúdos 

 

Uso 
pertinente 
dos textos 

multimodais 
 

Interação 
entre 

professor e 
estudantes 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Biologia X - - - X - X - - - X - 

História X - - - X - X - - - X - 
Língua 

Portuguesa 
X - - - X - - X - - - X 

Matemática X - - X - - X - - X - - 

 

 

 

 

 

Durante a atividade de observação das aulas ministradas pelos 

professores das disciplinas de Biologia, Língua Portuguesa, História e 

Matemática, pôde-se constatar que todos os conteúdos abordados poderiam ter 

sido relacionados com outras disciplinas/temáticas correlatas, principalmente 

pela necessidade de contextualização desses conteúdos. Entretanto, nenhum 

dos professores participantes da pesquisa estabeleceu ou evidenciou essa 

relação interdisciplinar, seja por desconhecimento, falta de preparo ou pela 

concepção e crença em um ensino pautado na disciplinaridade e na 

especialidade.  

Os textos multimodais utilizados em todas as disciplinas para a 

abordagem dos conteúdos descrevem, em sua maioria, situações e fenômenos 

que fazem parte do cotidiano dos estudantes. Contudo, em todas as aulas 

observadas, poucas foram as situações em que os conteúdos abordados foram 

contextualizados, quase sempre priorizou-se a explanação do conteúdo pelo 

conteúdo. Em boa parte dos casos, a contextualização não foi realizada pelo 

professor, mas sim pelos estudantes, por meio da conexão, exemplificação ou 

questionamento acerca dos fenômenos descritos nos conteúdos com fatos 

concretos do dia a dia. 

   
1.Não ocorreu 

2.Ocorreu de modo 

parcial 

3. Ocorreu de modo 

adequado 
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As situações de interação entre o professor e os estudantes, registradas na 

atividade de observação foram bastante escassas. Esse distanciamento foi 

motivado, em parte, pela estratégia de revisão adotada pelos professores, 

centrada na exposição e explanação do conteúdo, sem a provisão do devido 

espaço para a discussão sobre as questões abordadas. Em decorrência de uma 

postura centralizadora do professor no contexto diário de ensino, muitos 

estudantes vêm-se desencorajados a participarem e a questionarem ou 

expressarem suas dúvidas relativas ao assunto estudado. Em algumas situações 

da aula de Língua Portuguesa, os estudantes, por iniciativa própria, motivaram 

essa interação, através de perguntas ou pela expressão espontânea de seus 

conhecimentos sobre o assunto abordado.  

 
4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados revelados neste estudo demonstram que os 

métodos/estratégias utilizados pelos professores para a utilização de textos 

multimodais na prática pedagógica, seja para as atividades de revisão ou 

explanação do conteúdo, ainda estão centrados na disciplinaridade e na 

monomodalidade, ou seja, na exploração da linguagem verbal e dos aspectos 

inerentes à própria disciplina e desta forma, não contemplam as diferentes 

linguagens que estes textos agregam e não favorecem a integração dos 

conteúdos abordados com outras disciplinas do currículo.  

Este estudo revela ainda que o professor utiliza os recursos multimodais 

na prática pedagógica, mas não os explora de modo pertinente, seja por 

dificuldades inerentes à própria formação fragmentada, pela falta de um 

conhecimento aprofundado sobre a temática ou simplesmente pela crença em 

uma prática de ensino que privilegia a promoção de um conhecimento 

disciplinar, especializado. De acordo com Gomes (2004), o texto multimodal 

não pode ser confundido com textos de outra natureza e requer uma abordagem 

diferenciada: 

 

Pelo seu caráter híbrido, bilateral, o texto imagético-verbal é 
prioritariamente relacional e plurissignificativo, não pode ser 
lido senão pela articulação do imagético e do verbal; 
consequentemente, o verbal não é simplesmente o verbal nem o 
imagético é simplesmente o imagético. A inscrição mútua 
dessas linguagens criou uma outra linguagem diferente, nascida 
das diferenças (GOMES,2004, p.70). 
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A opção pela utilização de um texto multimodal como referencial para a 

abordagem de um conteúdo, engendra a necessidade de se promover uma 

análise integral das distintas linguagens e representações que o constitui, tendo 

em vista que alguns aspectos desses textos podem não ser percebidos pelos 

estudantes ou serem percebidos, mas não compreendidos e não serem 

esclarecidos pelo professor. 

A longa tradição de utilização do texto para abordagem de conteúdos, 

centrada unicamente na análise da linguagem verbal e na apreciação das 

questões relacionadas à própria disciplina, em detrimento de uma análise 

integral das diferentes linguagens e representações presentes nos textos na 

atualidade, assim como, das possibilidades de relacioná-las a outras disciplinas, 

justifica a ausência de questionamentos dos estudantes em relação aos aspectos 

não explorados e a aparente  aprovação dos métodos de explicação adotados 

pelos professores. 

Finalmente, esta pesquisa ressalta a necessidade de adoção de uma 

prática pedagógica interdisciplinar como uma prática efetiva, que se inicie 

dentro e a partir de cada disciplina e transcenda os projetos coletivos, que 

compreenda a contextualização como um recurso fundamental para dar sentido 

e significado ao que se ensina e se aprende e que reconheça as múltiplas 

modalidades da linguagem como um elo para a integração dos conteúdos e 

temáticas das distintas disciplinas do currículo.  
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O SENTIDO HÍBRIDO DA LITERATURA DE CORDEL E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS 

INTERDISCIPLINARES 

 

Maria Aparecida Ventura Brandão10 

Em princípio, não negamos o cânone, antes, achamos que ele 

necessita ser ampliado, incluindo em seu corpus, entre  outras 

manifestações, parte significativa da literatura de origem Popular. 

Mais especificamente, no caso da literatura brasileira, defendemos a 

presença da denominada literatura de cordel no rol das vertentes da 

literatura que merecia ser levada à escola, espaço canônico por 

natureza (PINHEIRO, 2013, p. 36). 

 

Este artigo discute a Literatura de cordel, seu caráter híbrido, sua história e suas 

fontes até sua apropriação em sala de aula a partir de uma abordagem 

interdisciplinar de ensino-aprendizagem. Por se tratar de um gênero híbrido 

que aos poucos vem conquistando a territorialidade escolar, a literatura de 

Cordel vem assumindo ao longo do tempo um significativo papel, 

principalmente, nos meios acadêmicos, atraindo autores, pesquisadores e 

professores para debater sua representação enquanto veiculadora de cultura, de 

prazer e fonte de conhecimento. A partir das últimas décadas, a escola tem 

buscado inserir em seus programas de ensino a leitura dos folhetos de cordel, 

perspectivando, assim, divulgá-lo como resultado da produção cultural de um 

povo. No entanto, não é apenas nesse sentido que pretendemos refletir nessas 

considerações. Pretendemos ir além desse propósito e buscar na leitura desses 

folhetos, em sala de aula, a formação do gosto por meio de mais um suporte de 

leiturização. Analisaremos o cordel como ferramenta interdisciplinar, 

intertextual e como um gênero de leitura, que também, é marcado pelos tons e 

entretons da oralidade - uma modalidade, que ainda é pouco explorada em sala 

de aula: espaço onde predomina o silêncio como forma de disciplina, sendo a 

voz do professor, em alguns contextos, imperativa e manipuladora dos 

discursos, das ações, do raciocínio e da capacidade criadora dos alunos. Por 

assim dizer, apesar dos avanços nos paradigmas de ensino, ainda, nos 

deparamos com concepções tradicionais de ensino no qual o enquadramento do 
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aluno no processo de ensino-aprendizagem encontra-se nas margens e não no 

centro. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura de Cordel. Hibridismo. Residualidade. Ensino. 

Interdisciplinaridade. 

 

A origem: desatando alguns nós 

A ideia desse capítulo inicia por descortinar os vários caminhos 

percorridos pelos folhetos de cordel em diversas ambiências do universo por 

onde eles transitaram e transitam. Portanto, vale, a priori nos reportarmos a 

sua origem. Com efeito, Câmara Cascudo em suas obras ―Vaqueiros e 

Cantadores‖ e ―Cinco Livros do Povo‖ possibilita nossa visualização acerca das 

fontes originarias de nossos folhetos de cordel. Inicialmente, vinculados apenas 

às produções vendidas em feiras livres, foi a partir do século XVII que as 

chamadas folhas volantes ou folhas soltas circulavam em Portugal sendo 

comercializadas por cegos ambulantes em feiras e mercados.  

Todavia, há registros de sua existência já nos séculos XV e XVI, na 

Alemanha, onde tinham formatos tipográficos editados para grandes públicos, 

sendo comercializados em tabernas, feiras, mercados, diante de igrejas e já em 

universidades. Suas capas já traziam xilogravuras, tal como as nossas, e seus 

registros escritos tanto apareciam em prosa como em verso. Na península 

ibérica, há registros de sua existência já no século XVI. Na Espanha os versos de 

cordéis, eram chamados por pliegos sueltos e em Portugal de folhas soltas ou 

volantes. Em outros países europeus, o ciclo dos folhetos, se fez presente em 

seus cenários de informação e lazer. Na França, os folhetos de cordel ou folhas 

volantes correspondiam à littèraturte de colportage – uma modalidade de 

literatura ligada ao campo. Na Inglaterra, segundo Roberto Benjamim, esses 

folhetos eram denominados coocks ou catchpennies e versavam sobre fatos 

históricos, sendo chamados de folhetos de época ou acontecidos. 

No entanto, Silva e Zilberman (1990, p.21) apontam origens bem mais 

remotas da literatura de cordel circunstanciadas pelas práticas de disputas ou 

torneios de declamação das epopeias em Atenas, organizadas por Psístrato que 

ofereciam ao povo padrões de identificação, imprescindíveis 
para ele se perceber como uma comunidade, detentora tanto de 
um passado comum, como de uma promessa de futuro, 
constituindo uma história que integrava os vários grupos 
étnicos, geográficos e linguísticos da Grécia. Divulgando-os por 
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meio do canal de que dispunha – os torneios públicos – 
reforçaram a afinidade coletiva e incentivaram o culto a 
indivíduos que representavam os exemplos a serem seguidos 
pelos jovens aspirantes a heróis.  

Em nosso País, pesquisas rastrearam sua origem, ficando evidenciado 

que a literatura de cordel aportou aqui por meio das mãos dos colonizadores 

lusos no formato de folhas soltas impressas ou manuscritas com a denominação 

de folhetos ou literatura de cordel, quase em nada diferenciado em suas 

denominações citadas anteriormente.  Ao caminharmos, por determinado 

tempo, para o chamado Modernismo literário brasileiro, mais precisamente 

para a década de 60 do século passado Aderaldo Luciano (2012, p. 10) salienta 

que 

Os brasileiros nascidos no Nordeste na década de 60 herdaram 
a denominação Literatura de Cordel, dada aos folhetos em verso 
vendidos nas feiras, bem como testemunharam sua 
consagração. Passaram, inclusive, a utilizá-la de maneira 
corrente e sem maiores preocupações históricas. O termo fincou 
pé no arsenal cultural, dependurou-se no cabedal linguístico e 
consagrou-se como verdadeiro. Não se sabe quem o cunhou 
pela primeira vez, ao se referir àquele corpus literário, nem 
como se deu o fato. 

 

Contudo, esses folhetos passaram a servir, muitas vezes, de jornais por 

veicularem notícias da política ou outros fatos verídicos, envolvendo, também, 

histórias advindas do imaginário coletivo, representações de povos e culturas 

diversas, servindo, ainda, de incentivo a aprendizagem da leitura e da escrita 

para os iletrados, já que até o início do século XIX a população analfabeta 

atingia taxas bastante elevadas no Nordeste.  Barros (2005, p.2), abaixo, 

reitera sobre as origens do Cordel. Sendo assim, não encontramos verdade 

maior do que diz o próprio cordelista 

 

Fazer arte em cordel 
Tem origem milenar 
Surgiu na Grécia antiga, 
Foi pra Europa enfeitar 
As cortes mais importantes... 
No Brasil os imigrantes 
A Tornaram popular. 

 

Decorrente de grandes controvérsias por pesquisadores da área, não foi 

possível, até o momento, precisar rigorosamente sua primeira produção e o 

momento no qual passou a ser alcunhado de literatura de cordel. O certo é que 
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se trata de um gênero que se fixou há muitas centenas de anos entre diversas 

civilizações – aspecto semelhante ao nascedouro de sua denominação como 

cordel e mais adiante como literatura de cordel. Segundo Umberto Peregrino, 

citado por Aderaldo Luciano (2012, p. 10) 

De como e quando, exatamente, a poesia popular fixada em 
folhetos passou a ser chamada Literatura de Cordel não há 
pistas conhecidas. Possivelmente a expressão surgiu e vingou 
através dos estudiosos que passaram a interessar-se pelos 
poetas dos folhetos, conhecedores por sua vez da produção lusa 
da mesma categoria quanto ao consumo popular a à 
apresentação gráfica. 

 

As redes temáticas e a educação 

No que concerne aos eixos temáticos da Literatura de Cordel, no século 

XX, esses, continuavam postulando temas universais e Inspirando muitos dos 

seus seguidores aos assuntos abordados, por meio do relato de fatos históricos e 

representações sociais  que abarcam os discursos e as experiências advindas dos 

vários planos da existência humana: a política, a religiosidade, a economia, a 

mitologia, a antropologia, a sociologia e em planos mais comuns, fazendo o 

registro de intrigas parlamentares, fofocas entre comadres, histórias de almas 

penadas, histórias de trancoso, de donzelas raptadas,  ciclos do cangaço, do 

coronelismo e  do messianismo, principalmente no Nordeste, que segundo 

Santos (2006, p. 73) 

[...] estabelecem uma via de transição entre uma realidade dura, 
muitas vezes dramática, e um mundo imaginário que lhe 
fornece as chaves da compreensão do real. Essa passagem 
servirá tanto para ligar o cotidiano ao sonho, quanto para 
inserir a história maravilhosa na vida de todos os dias.  

 

No entorno desses temas originários encontramos, também, formas de 

desvelar sua pertinência e valor, considerada por muitos, como uma literatura 

menor, trazida na bagagem de aventureiros e colonos europeus que portavam 

esses folhetos por serem mais fáceis de serem conduzidos, propagados e lidos 

como jornais no sertão, como já o mencionamos, para pessoas analfabetas, 

tornando-se, assim, ferramenta de leitura e conhecimento para grande parte da 

população nordestina. Segundo Oliveira (2012, p.16) 

No tocante à educação, o cordel foi, durante muitos anos, o 
único texto disponível para a alfabetização de milhares de 
nordestinos que viviam longe dos centros urbanos. A educação 
no Brasil sempre foi um privilégio das classes altas durante todo 
o século XIX, fazendo com que as taxas de analfabetos, 
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principalmente nas regiões rurais, continuassem bastante 
elevadas.(...) Os folhetos, como qualquer outro portador de 
texto, possuem uma inequívoca funcionalidade didática e 
informativa. 

Tendo atingido durante esse período notável aceitabilidade e expressão, 

entre seus consumidores, foi a partir do surgimento das políticas de educação e 

de sua disseminação nas escolas rurais, que o cordel vai sendo substituído pelas 

cartilhas e pelo livro didático nas salas de aula. Daí até nossos dias pouca coisa 

foi retomada no tocante ao tratamento anteriormente dispensado ao cordel pela 

escola. Os folhetos de cordel passaram e, sobremaneira, ainda, passam por 

visões marcadas pelo preconceito engessado no cânone literário e, assim sendo, 

por um processo de interdição na produção dos livros didáticos e nos vários 

cenários socioeducativos. Vista, ainda, como uma literatura de menor 

qualidade, os livros didáticos pouco ou quase nada exploram ou fazem veicular 

esses textos. Nesse sentido, percebemos que, ainda, grassa no mercado editorial 

a ideia de tratar-se de uma singularidade do povo nordestino. Ademais, insere-

se nesse contexto a problemática da autoria. Por serem produzidos por autores 

fora daquele ―círculo privilegiado de escritores‖, o cordel enfrenta mais essa 

―batalha‖. 

Obviamente que ―a vida nordestina é a inspiração para a produção dos 

folhetos. Embora não haja restrições temáticas, essa produção sempre esteve 

fortemente calcada na realidade social na qual se inserem os poetas e seus 

públicos, desde as primeiras produções (ABREU, 1999, p. 119). Essa discussão 

amplia os grupos que se dedicam aos estudos sobre a importância do cordel 

como um gênero que por meio do hibridismo se acerca das mais variadas 

temáticas que integram a vida humana.  

 

Oralidade, Hibridismo e Residualidade na Literatura de Cordel 

Contudo, no tocante ao caráter hibrido conferido ao cordel, muitas 

polêmicas foram instaladas nessa seara. Segundo Aderaldo Luciano (2012) 

―Cordel não é oral‖. Conforme nosso pensamento, o cordel torna-se, também, 

oral pela variação de manifestações nas quais vem se manifestando 

(teatralizado, declamado). Todavia, vemos em Aderaldo Luciano (2012, p.28) a 

afirmação de que ―São suportes distintos‖, mas não são indissociáveis 

Muitos estudiosos confundem a poesia dos cantadores 
repentistas nordestinos com a literatura de cordel. Certo que 
sejam irmãs. E como todos os irmãos, sejam, também, 
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diferentes. Os poetas cordelistas raramente são repentistas ou 
glosadores. São poetas da letra, conhecidos como poetas de 
bancada, sofrendo inclusive algum preconceito por parte 
daqueles. [...] 

 

Não sendo indissociáveis, insistimos em sua dimensão oral, basta que 

assistamos a uma só apresentação dos textos de cordel no chão ou no palco da 

escola. A literatura de cordel, portanto, destaca-se como um gênero que ganha 

cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas, que adentrou ou migrou rumo 

a formatação de um gênero híbrido devido, também, a sua integração nos meios 

tecnológicos e seus impactos ou inspiração em outras expressões artísticas como 

as pelejas, as emboladas, o aboio, os desafios ou o cancioneiro dos repentistas. 

Estamos de pleno acordo com a natureza hibrida que permeia o cordel. Nesse 

entorno, reiteramos, com Aderaldo Luciano (2012), ao reconhecer sua 

potencialidade híbrida pelo parentesco com esses outros gêneros no que se 

refere à forma, ao público, aos aspectos culturais, ao ritmo e a sua própria 

dinâmica interior. Retomando a discussão pertinente ao gênero oral, é mister 

afirmamos que mesmo não se destinando especificamente a esse, termina por 

aglutinar nuances da oralidade quando encenada ou oralizada de outras formas 

publicamente. Embora seu nascedouro esteja na cultura impressa, seu 

parentesco com gêneros da cultura oral relativizou o discurso da afirmação de 

sua cultura pertencer apenas ao universo impresso.  No que concerne à sua 

hibridação cultural, Pontes (2006, p. 5-6) assim define 

Hibridação cultural é expressão usada para explicar que as 
culturas não andam cada qual por um caminho, sem contato 
com as outras. Ou seja, não percorrem veredas que vão numa 
única direção. São rumos convergentes. São caminhos que se 
encontram, se fecundam, se multiplicam, proliferam. A 
hibridação cultural se nutre do conceito de hibridismo comum 
à mitologia. Que é um ser híbrido? É aquele composto de 
materiais de natureza diversa. 

 

A essa hibridização conferimos ao cordel a aplicabilidade da teoria da 

residualidade cultural – teoria recém surgida - ligada aos estudos literários que 

propõem afirmar, por meio do comparativismo e dos resíduos deixados por 

determinada produção em tempos e lugares passados, a retomada ressignificada 

de novos contextos. Segundo Pontes (2003, p. 59) 

(...) toda cultura viva vem a ser produto de uma residualidade, a 
qual é sempre a base de construção do novo. Assim também é 
que toda hibridação cultural revela uma mentalidade x e toda a 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
182 

 

produção artística considerada erudita não passa da 
cristalização de resíduos culturais sedimentados, na maior 
parte das vezes populares.  

 

Com efeito, a Teoria da residualidade busca explicar as remanescências 

do imaginário, dos valores, dos arquétipos, dos costumes, da forma de pensar e 

de agir de uma certa comunidade social de determinado tempo e seu 

desdobramento em outros tempos.  A teoria da residualidade dialoga, pois, com 

a cosmovisão dialética de Bakhtin (2000, p.14) que traz em seu teor a seguinte 

contribuição para a ótica renovadora e recriada dos textos literários  

Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram com os 
séculos passados, nunca estão estabilizados, (encerrados, 
acabados de uma vez por todas). Sempre se modificarão 
(renovando-se) no desenrolar do diálogo, futura. (...) não há 
nada morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia 
seu renascimento. 

 

Esse princípio bakhtiniano alimenta toda a carga de atemporalidade da 

obra literária. Um texto produzido pelos colonizadores portugueses inspira 500 

anos depois seu desdobramento temático e contextual. Isso passou a ser refeito 

mais precisamente na literatura brasileira dos anos 20 com Oswald de Andrade. 

Mesmo longe de imaginar-se híbrido, o cordel de forma inconsciente já 

proporcionava, como recurso pedagógico, um ensino pautado no hibridismo 

pela presença, mistura e integração de outras culturas veiculadas em seus 

textos, pois segundo Vargas (2007), o hibridismo é a união de diferentes 

processos sócio culturais como: linguagem, culinária, arte, dança, música etc. 

que se combinam gerando novas estruturas.  Para Canclini (2003, p. 73-74), o 

conceito de hibridismo vem adquirindo grandes expoentes e importância em 

pesquisas para abranger conjuntamente contatos interculturais que costumam 

agregar nomes diferentes, como mestiçagem (fusões raciais ou étnicas), o 

sincretismo de crenças e outras misturas entre o artesanal e o industrial, o culto 

e o popular, o escrito e o visual.  

No entanto, a partir desse novo século, a academia vem encampando e 

promovendo debates e círculos de estudos que buscam ampliar os significados 

temáticos e estéticos dos folhetos e de toda sua ambiência híbrida. Como 

ciência, a sociolinguística, vem contribuindo muito com o desmascaramento do 

preconceito linguístico que cerca essas produções.  Esses debates veem 
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agregando estudantes universitários, pesquisadores e ampliando a criação de 

grupos de pesquisas. 

 

A Xilogravura 

Quanto ao aspecto visual, os folhetos de cordel são ilustrados com 

imagens denominadas de xilogravuras. Estampadas nas capas dos folhetos, a 

xilogravura também serviu por muito tempo como recurso de alfabetização das 

escolas rurais. A relação da capa com a história representou por muito tempo a 

antecipação da leitura do texto escrito. A xilogravura, como estética, termina 

por provar uma das teses da psicogênese da leitura e da escrita nos estudos de 

Ana Teberosky e de Emília Ferreiro que em suas experiências com o caminho 

percorrido pela criança no acesso à leitura e á escrita, provaram que nas fases 

iniciais da alfabetização, a criança compreende que escrever significa desenhar. 

Essa fase, denominada de pré-silábica ou icônica muito se assemelha ao contato 

do sujeito analfabeto com as xilogravuras das capas do cordel. Isso corresponde 

em nossos estudos à importância da xilogravura para pessoas analfabetas de 

posse de um folheto de cordel, no qual a xilogravura já se configura como a 

antecipação ou pré-leitura da história a ser narrada. 

As xilogravuras são resultados de um rico imaginário. Como 

mencionamos, acima, esses desenhos talhados na madeira e impressos de forma 

artesanal nas capas dos folhetos de cordel traduzem suas representações 

temáticas. Eram comumente figuras de demônios, beatas, santos, e cangaceiros, 

princesas e vaqueiros e elementos da natureza nordestina, como os mandacarus, 

os xique-xiques, etc. Sobre o aparecimento das xilogravuras na Europa,o autor 

Costella (2003 p.12) afirma que 

Na Borgonha, próximo a Dijon, França, foi encontrado um 
fragmento de uma matriz xilográfica que é considerada mais 
antiga da Europa. Sua data, segundo se presume, situa-se entre 
1370 e 1380. Retrata, sem dúvidas, a crucificação de Cristo, 
embora na parte encontrada, seja visto, na madeira apenas o 
entalhe de um braço da cruz, três soldados trajados à moda 
medieval e um texto em latim. A legenda latina não deixa 
dúvidas a respeito da cena. Traduzida, informa: ―este era o 
verdadeiro filho de Deus‖.  
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Quanto ao seu aparecimento no Brasil, Costella (2003, p. 50) menciona 
que  

Segundo antigos relatos de viajantes, foi possível constatar em 
várias tribos o emprego de matrizes de madeira para imprimir, 
com tinta, desenhos ritualísticos na pele do corpo humano e, 
mais raramente, para estampar peças de indumentária. Mais de 
duzentas tribos indígenas, comprovadamente, utilizaram-se 
dessa técnica, destacando-se, pela destreza artesanal e pela 
variedade de modelos, os canelas, os apinajés e os xavantes.  

 

Contudo, só com a chegada família real no Brasil é que a primeira 

tipografia foi oficializada. Mesmo assim, os livros de cordel continuavam a ser 

produzidos manualmente, longe da evolução das tipografias. 

 

Literatura de Cordel e intertextualidade 

Uma experiência que não pode ser deixada de lado pela escola é a 

intertextualidade literária presente nas produções cordelistas. Nas palavras de 

Kristeva (apud KOCH, BENTES e CAVALCANTE, 2008), ―qualquer texto se 

constrói como um mosaico de citações e é a absorção e transformação de um 

outro texto.‖ Assim sendo, o cordel na sala de aula traz múltiplas possibilidades 

de relações e intertextos. Segundo Carvalhau (1998, p. 53-54) 

[...] sabemos que a repetição (de um texto por outro, de um 
fragmento em um texto, etc.) nunca é inocente. Nem a colagem 
nem a alusão e, muito menos, a paródia. Toda repetição está 
carregada de uma intencionalidade certa: quer dar continuidade 
ou quer modificar, quer subverter, enfim, quer atuar com 
relação ao texto antecessor. A verdade é que a repetição, quando 
acontece, sacode a poeira do texto anterior, atualiza-o, renova-o 
e (por que não dizê-lo?) o reinventa. 

 

Na literatura de cordel, a intertextualidade passa a ser observada pela 

dinâmica de um autor em transformar histórias ou fatos já produzidos em 

outras esferas, épocas ou contextos. Isso confere ao texto anterior uma 

significativa gama de potencialidade estética e histórica. O autor da bricolagem 

dá origem a um novo texto ou hipertexto. 

A intertextualidade na literatura de cordel pode promover significativas 

práticas no ensino da leitura. Ao ler a obra da literatura ―clássica‖, adotada pela 

escola, o aluno pode ler a mesma obra em forma de cordel. Encontramos várias 

versões ou adaptações dessas obras na literatura de cordel: A escrava Isaura, O 

Guarani, entre outras. 
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Os suportes de propagação 

Outro aspecto relevante que se relaciona às dobras das produções 

cordelistas, dos dias atuais, diz respeito a uma crescente multiplicidade de 

suportes de veiculação do cordel. Trata-se, pois, dos meios midiáticos que se 

desdobram em diversos multimeios, recursos e públicos, também, diversificados 

que bebem na a literatura de cordel o significado ampliado dos fatos históricos e 

sociais. O cordel já não serve apenas como uma leitura de deleites, mas como 

um gênero em sua dinâmica, farto em relatos históricos narrativos, motivando 

em seus apreciadores uma visão crítica da realidade. 

A escola contemporânea, não apenas no Nordeste Brasileiro, mas em 

outras regiões do País, embrionariamente, começa por pensar na inserção 

efetiva dessa literatura em sua dinâmica. Seja pelo suporte midiático ou pelo 

suporte impresso, timidamente já encontramos em uma ou outra Instituição 

projetos de leitura e de produção de folhetos de cordel. 

A perspectiva dos educadores que se mostram interessados no uso do 

cordel em sala de aula está vinculada a criação de políticas de leiturização 

voltadas para seu estabelecimento nos currículos escolares de forma 

interdisciplinar, visto que o cordel traz em si essa fonte de diálogo e interação 

entre todas as disciplinas que compõem o currículo escolar. Conforme 

Nascimento (2005, p. 07/08) 

Ao usar a literatura de cordel enquanto documento, o professor 
estará, de forma direta, evidenciando aos alunos que as visões e 
as representações contidas nos folhetos de cordel são 
condicionadas pela ideologia dos autores; ao mesmo tempo, 
oportuniza aos alunos o desenvolvimento da reflexão, da 
atividade crítica; por fim, o professor contribuirá, nesse 
contexto didático-pedagógico, para o que Rafael Ruiz chama de 
―edificar o próprio ponto de vista‖, ou seja, o aluno, construindo 
conceitos, levantando problemas, estabelecendo relações entre 
realidades (tempo/espaço) históricas diferentes.  

 

Nesse âmbito, a literatura de cordel conduz variadas temáticas do amplo 

cenário do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, 

chegando a assumir, também, a condição de veículo jornalístico.   

Como já mencionamos, durante alguns séculos os folhetos eram os textos 

que se faziam presentes na sala de aula das escolas rurais. Por meio desses 

textos os alunos concebiam suas aprendizagens pelas informações do mundo 

político, histórico e científico contidas nos livretos de cordel.  
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Literatura de cordel e interdisciplinaridade 

Como gênero que ganha terreno no hibridismo, acentua-se, sua dinâmica 

interdisciplinar. Para Bordoni (2002, s.p.) ―o ponto de partida e de chegada de 

uma prática interdisciplinar está na ação‖. Essa ação leva a totalidade do 

conhecimento, aspecto imanente às produções cordelistas que sempre buscam a 

constituição de links entre realidades universalizantes, na perspectiva tolstoiana 

que defende a ideia de que ao contarmos a história de nossa aldeia estamos, 

contando a história do mundo. 

Assim posto, no que concerne a sua natureza híbrida, a literatura de 

Cordel, traz, ainda, uma promissora proximidade com as comunidades 

circundantes ao veio escolar, pois configura-se de forma dialógica e dinâmica, 

principalmente, quando o artista do cordel assume compor essa territorialidade. 

Podemos, assim, conferir que a interdisciplinaridade nasce fora dos muros da 

escola, ocorrendo quando a sociedade não isola os fatos em si, mas procura 

integrá-los numa rede de relações. Assim sendo, nada está no comando dos 

fatos e das coisas sozinho. As ações cotidianas do ser humano estão sempre 

interligadas ou imbricadas umas nas outras. Assim sendo, a 

interdisciplinaridade torna-se uma postura que vai além da sala de aula. 

Conforme Medeiros reitera (2012) 

Todos ganham com a interdisciplinaridade, primeiramente pelo 
conhecimento recuperar sua totalidade e complexidade; os 
professores pela necessidade de melhorarem sua interação com 
os colegas e repensar da sua prática docente; os alunos por 
estarem em contato com o trabalho em grupo, tendo o ensino 
voltado para compreensão do mundo que os cerca; por fim a 
escola, que tem sua proposta pedagógica refletida a todo 
instante e ganham como grandes parceiros a comunidade, 
porque o entendimento do mundo que estão inseridos os 
alunos, partem do principio de se ouvir também a comunidade. 

 

Por outra vertente, ao vislumbrarmos outras concepções de 

interdisciplinaridade, Brasil (1999, p. 89) vem nos assegurar que 

 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, 
mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir 
da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm 
sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias 
para a constituição de conhecimentos, comunicação e 
negociação de significados e registro sistemático dos resultados.  
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Assim posto, abrimos aqui, nessas breves considerações, um espaço 

destinado a relação interdisciplinar da literatura de cordel e suas contribuições 

nas várias disciplinas que formam o corpo do currículo escolar. Antes, no 

entanto, precisamos esclarecer que as práticas interdisciplinares no campo 

escolar, ainda, se encontram às margens dos programas de ensino. A 

experiência com a formação docente tem nos mostrado isso. O que de fato 

encontramos no chão da escola são passadas lentas no que diz respeito às 

práticas interdisciplinares.  

 

O cordel e o advento da tecnologia 

Contudo, advento da tecnologia, o cordel passou a ocupar mais um 

espaço de produção e de propagação. A prática de criação e produção de textos 

entre os poetas, por meio redes sociais, podem sinalizar a formação de novos e 

significativos grupos de leitores internautas do cordel. Para Linhares (2009 on 

line) 

A literatura de cordel continua como um expressivo meio de 
comunicação neste século XXI, apesar da morte, tantas vezes 
anunciada, ao longo dos tempos. Felizmente, enquanto 
expressão cultural, permanece, adaptada, reinventada, no 
desempenho de suas funções sociais. Informar, formar, divertir, 
socializar ou poetizar, conforme os diferentes temas que 
retratam e o enfoque abordado. Da oralidade, lá em suas 
origens remotas, à era tecnológica, hoje, é real a transformação 
e adaptação, compatível à própria evolução da humanidade. 

 

Embora seja, ainda, um ponto de resistência por alguns cordelistas, a 

literatura de cordel ganha mais um suporte na dimensão de seu gênero: da 

condição de folheto, inicialmente manuscrito a cultura impressa, se desdobra 

agora como um hipertexto possibilitando a adesão e o aparecimento de novos 

autores ou coautores. O cordel, mesmo com a presença desses pontos de 

resistência, vai aderindo a implantação das novas mídias. O poeta Walter 

Medeiros em sintonia com esse novo suporte, assim, expressa sua análise em ―A 

peleja do Cordel de Feira com a Internet‖ 

 

―[...] Pois agora na internet  
O cordel vai mais distante  
Basta somente um instante  
E a história se repete  
São Gonçalo do Amarante  
Paris, Itu, num berrante  
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Todo mundo se derrete  
Sempre aparece questão 
Sobre esse novo meio  
Mas é somente esperneio  
De gente falando em vão  
Basta fazer um passeio  
Sem cavalo e sem reio  
Para entender o bordão. [...]‖ 

 

Talvez, graças ao avanço da internet em nossas casas, nas escolas e nos 

mais variados contextos da sociedade – evento tão imprescindível a públicos de 

variadas idades, vislumbramos a efetiva consolidação do cordel nas salas de aula 

como uma ferramenta de ensino-aprendizagem da leitura. Para Sousa (2007) a 

literatura de cordel no âmbito digital é denominada cibercordel, denominação 

que se configura como uma ―sinergia entre as formas de narrar o cordel com a 

interatividade e conectividade desterritorializada e simultânea do ciberespaço‖  

(LEVY, 1999, SOUSA, 2007, p. 6). 

Com efeito, o advento das novas TICs – tecnologias da informação e da 

comunicação trouxeram os smartfones e os tablets para sala de aula. O que 

inicialmente assustou os educadores, hoje é um aliado na produção do 

conhecimento. A educação do ―clic‖ tornou-se irreversível. É o próprio sinal dos 

tempos. Com isso, alunos e professores estão em permanente conexão com o 

mundo e ampliam os textos para além do livro didático, rompendo com o 

estereótipo de que a literatura e o leitor de cordel são apenas aqueles sujeitos 

que habitam o mundo do matuto numa demarcada territorialidade inóspita do 

sertão nordestino. Segundo Gramsci citado por Bosi (2009, p 77)  

em termos de estruturas ideológicas da sociedade, ao lado da 
cultura erudita, transmitida na escola e sancionada pelas 
instituições, existe a cultura criada pelo povo, que articula uma 
concepção do mundo e da vida em contraposição aos esquemas 
oficiais.  

 

A arte armorial e a literatura de cordel 

Contudo, graças aos debates levados a academia e ao próprio processo de 

novas criações de espetáculos teatrais inspirados nos romanceiros ibéricos do 

medievo na Península Ibérica, a identidade ou representação cultural dos povos 

do Nordeste perpassadas pelas produções do cordel ganham outros contornos e 

gêneros artísticos, como por exemplo a arte armorial brasileira que segundo 

Suassuna (1974, p.07)  
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[...] é aquela que tem como traço comum principal a ligação 
com o espírito mágico dos "folhetos" do Romanceiro Popular do 
Nordeste (Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca 
ou pífano que acompanha seus "cantares", e com a Xilogravura 
que ilustra suas capas, assim como com o espírito e a forma das 
Artes e espetáculos populares com esse mesmo Romanceiro 
relacionados (SUASSUNA, 1974, p. 07). 

 

Essas novas criações são responsáveis pelos impactos na mudança de 

concepção de públicos leitores da esfera canônica clássica. Ao compor suas 

obras, Suassuna foi inventivamente tecendo e imbricando formas e formatos 

diversos. Como numa conduta de pesquisador das fontes populares, Suassuna 

misturou ingredientes de culturas diversas e trouxe lá do medievo as releituras 

de seus textos, promovendo uma revolução cultural e literária em nossas 

produções.  

Acercou-se da Teoria da residualidade e da intertextualidade, tanto é que 

para compor sua obra prima O Auto da Compadecida, Suassuna foi beber em 

fontes populares do Nordeste a partir das obras O castigo da soberba, O enterro 

do cachorro e a História do cavalo que defecava dinheiro, todas compendiadas 

do imaginário popular. O autor recria vários gêneros da teatralidade medieval 

indexando-os à realidade nordestina por meio de intertextos preocupados em 

restaurar a moralidade humana. São interdiscursos que se apoiam no medievo 

sem descaracterizar a cultura nordestina. Assim, em suas andanças e vivências 

pelo Nordeste brasileiro, Suassuna vai, como num exercício de jardinagem, 

tecendo enxertos entre um e outro causo, lendas, fábulas ou fatos do cotidiano 

criando novas formas artísticas.   

 

Por fim... 

Por outra vertente, a ambiência de evolução das novas mídias recria 

metodologias e recursos de ensino, amplia os gêneros artísticos e refuta a ideia 

de que o cordel é aquela forma literária presente em um imaginário de 

rusticidade adequado e propício ao contexto de um tempo que, ainda, serve 

como pano de fundo de uma época de natureza ilustrativa para o mundo e a 

sociedade contemporânea. Conforme a reação de CASTELLS (2004 p.168) ―O 

ciberespaço converteu-se numa ágora eletrônica global onde a diversidade do 

descontentamento humano explode numa cacofonia de pronúncias.‖. 
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(In)conclusões e Aberturas 

Ao contrário de propormos considerações finais, propomos aberturas 

para que outros possam dar continuidade a essas reflexões. O mundo 

contemporâneo não põe ponto final em nada, porque tudo se configura no plano 

da incompletude. Esse estudo, parte de nossas pesquisas, na história do cordel e 

suas implicações na formação escolar de crianças, jovens e adultos alimenta-se 

de muitos porvir na transmutação de concepções fossilizadas acerca da presença 

dessa literatura e seus impactos como um gênero da arte que questiona nosso 

papel no mundo e alia-se uma filosofia de cunho humanista que desconstrói a 

ordem estabelecida pelo preconceito do cânone literário, trazendo à tona as 

experiências acumuladas pela humanidade, num cenário de arte, que de forma 

engajada conta as peripécias do ser humano em seus diversos espaços e tempos, 

rompendo as fronteiras territoriais e alçando os mais altos voos da imaginação 

crítica e inventiva pelo dizer do poeta autêntico e lúcido em suas lições de 

estética. 

A experiência com a sala de aula e com o uso do livro didático tem nos 

revelado que algo no sentido e uso da literatura de cordel vem conquistando 

novas formas de tratamento. Embora de forma lenta, o diálogo, os debates e os 

estudos em sua dinâmica interdisciplinar já vislumbram outras maneiras de 

conceber o cordel que aos poucos vai (re)ocupando seu lugar em sala de aula.  

Hoje, decorridos mais de trinta anos de abertura política e de debates sobre o 

que a sociedade exige no campo da educação brasileira, assistimos, e 

levantamos nossas vozes, empunhamos nossas bandeiras em prol de uma 

educação que aprenda a romper com os ditames de uma sociedade elitista e de 

um cânone que cria fronteiras entre as produções artísticas literárias.  

Ao utilizar a literatura de cordel em sala de aula, professor e aluno 

descortinam possibilidades interdisciplinares, vislumbrando o mundo pelas 

janelas do conhecimento. Precisamos aprender a desconstruir e a romper com a 

educação presa apenas aos programas de ensino e ir além dos textos 

previamente escolhidos por editoras distanciadas da concreta realidade social 

do aluno. Reside em nós à esperança de uma escola projetada para vivência de 

políticas de leiturização que finquem suas raízes profundamente e a prova de 

qualquer temporal das barbáries políticas que ao longo dos anos tentam destruir 
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nosso sonho de que uma nova escola é possível. Assim queremos! Assim 

podemos! 
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O DESFILE DE MODA NO ENSINO DE LITERATURA: UMA 

APLICAÇÃO DIDÁTICA POSSÍVEL 

Fernanda Viana de Castro11 
Kelly Eunice Silva Oliveira 

 
Hodiernamente, a leitura literária e a formação do leitor são temas recorrentes 
nos debates acadêmicos que almejam por melhores práticas pedagógicas no 
intuito de formar leitores cada vez mais críticos e ativos. Partindo desse 
pressuposto, este trabalho apresenta o resultado de uma experiência didática 
desenvolvida com alunos do 3ºano do Ensino Médio de uma escola pública 
estadual de Petrolina-PE, com base nas obras produzidas pelos artistas das 
Vanguardas Europeias. Objetivou-se estudar sobre as Vanguardas de um modo 
lúdico e a estratégia didática utilizada para isso foi a criação de figurinos 
baseados nas obras produzidas pelos artistas das cinco vanguardas que se 
destacaram no início do século XX. Durante a apresentação do trabalho, que 
consistia em um desfile de moda, um integrante da equipe contextualizava para 
o público o que foram as Vanguardas, quais as suas propostas, quais as suas 
características e como o figurino em questão fazia alusão à vanguarda e à obra. 
Diante dessa experiência observou-se que o empenho dos alunos em 
desenvolver os figurinos e em explanar o que conseguiram assimilar sobre o 
conteúdo trabalhado, resultou numa aprendizagem mais dinâmica e efetiva, 
pois o método utilizado diferenciou-se de uma aula convencional de literatura, 
porém, sem deixar de trabalhar os aspectos necessários para a aquisição do 
conhecimento literário tão importante na formação do leitor.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Formação do Leitor. 3ºano do Ensino Médio. 

Experiência Didática. Vanguardas Europeias.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de discutir questões relevantes a respeito do ensino de 

Literatura na escola, partimos da premissa de que a aprendizagem dos 

conteúdos de literatura é desafiante para alunos e professores do Ensino Médio. 

Pois, buscar e desenvolver novas aplicações didáticas requer dedicação, 

criatividade e empenho no planejamento das aulas. Uma dessas aplicações 

didáticas possível de ser desenvolvida em sala de aula é o desfile de moda, 
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evento em que os alunos apresentam modelos artísticos idealizados por eles 

mesmos e com isso aprendem mais facilmente determinados conteúdos de 

Literatura, em especial as Vanguardas Europeias.  

 De acordo com Almeida (2007), ao passar o momento de descoberta, o 

momento de informação, o momento de leitura e de apreciação, é chegada a 

hora de levar o aluno à criação. Como estamos falando de escola, de sala de aula, 

esta criação poderá ter sempre o caráter da coletividade e da ludicidade. Neste 

momento de criação coletiva o diálogo, as trocas e as demais tentativas serão 

sempre somadas àquelas outras coisas que chamamos currículo de formação e 

objetivos da escola.  

Reflexões sobre questões como estas não poderiam ser discutidas sem ao menos 

nos reportarmos à situação do ensino da literatura, refletir sobre os recursos 

didáticos que podem ser utilizados em sala de aula, bem como sobre a 

conscientização do professor de Literatura no que diz respeito à atuação do 

aluno a fim de que este construa seus conceitos literários e aprenda de modo 

mais dinâmico e satisfatório. 

 Com base nesses pressupostos, este trabalho apresenta o resultado de 

uma experiência didática desenvolvida com alunos do 3ºano do Ensino Médio 

de uma escola pública estadual de Petrolina-PE, com base nas obras produzidas 

pelos artistas das Vanguardas Europeias. Nosso interesse resulta de um 

processo de convívio com estudantes e professores para os quais o trabalho com 

a Literatura é um complexo mundo no qual todos estão inseridos, entretanto 

poucos alcançam êxito na aprendizagem dos conteúdos. Esta pesquisa contribui 

para a ampliação do conhecimento de professores, estudantes e demais 

interessados a respeito do ensino de Literatura de um modo mais dinâmico, 

como a apresentação do desfile de modas, por exemplo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Como a aprendizagem da Literatura pode ser vivenciada de modo mais 

dinâmico e prático? Esse tipo de questionamento é feito por muitos professores 

que buscam ministrar aulas mais participativas de modo que a aprendizagem do 

conteúdo não caia no esquecimento com o passar do tempo, mas que seja 

marcante positivamente. 
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Assim, cabe ao professor estimular o estudante para que ele aprenda a gostar de 

ler e, posteriormente, saiba enveredar pelo mundo literário fazendo suas 

próprias escolhas, por puro prazer: Partindo dos seus conhecimentos é o leitor 

quem cria e constrói o sentido para aquilo que lê. Quando se trata do aluno, as 

escolhas do professor são determinantes. Pois parte dele o desejo de que a 

leitura seja levada a sério, que seja evidente para a explicitação de um assunto, 

para a ampliação de um conhecimento, ou por qualquer outro motivo didático. 

Assim, entende-se que somente ele pode transformar o que precisa ser lido em 

algo significativo e prazeroso. (BRAGA e SILVESTRE, 2009, p. 22).  

 O trabalho que o professor desenvolve diariamente centra-se na prática 

de sala de aula, na forma com que ministra os conteúdos de literatura, se o faz 

tradicionalmente ou se inova suas aulas por meio de músicas, teatro, 

declamação de poesias e por que não mencionar o desfile de moda? Sim, o 

desfile de moda também pode ser apresentado como um recurso didático na 

explicação dos conteúdos, as Vanguardas Europeias é um deles. Corroborando 

com essa ideia um trecho de um artigo publicado na Revista Projetos Escolares 

afirma que: 

 

―Participar, participar e participar. Tornar-se agente ativo em 
todas as etapas do processo de construção do conhecimento. 
Fazer-se presente e sentir-se presente, participativo, [...] o aluno 
deve ser considerado em seu conjunto, em suas múltiplas 
inteligências em seu espaço particular bem como no espaço 
escolar.‖ (Revista Projetos escolares, ano 1- nº 2010) 

 

 É evidente que a participação do aluno durante a aula de literatura torna 

a aprendizagem mais eficaz. Quando o aluno põe em prática o que aprendeu, a 

fixação do assunto é diferenciada e, consequentemente, inesquecível. 

De acordo com White (2001, p.232) é necessário que o professor vislumbre 

aquilo que seus aprendizes ―podem tornar-se, reconhecendo o valor do material 

com que trabalha‖.  Outro fator fundamental é ter interesse pessoal em cada 

aluno independente de suas dificuldades, procurando desenvolver o mais 

possível ―todas as suas faculdades‖. Observa-se que no livro Educação, escrito 

por White (2001, p. 232) há um esclarecimento a respeito do poder da aplicação 

da aprendizagem nas experiências práticas da vida; a este respeito, considera 

que se deve ensinar o poder da aplicação, de tal modo que, ―disto, muito mais do 

que do gênio ou talento, depende o êxito. Não tendo aplicação, os mais 
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brilhantes talentos são pouco valorizados, enquanto pessoas de habilidades 

naturais muito comuns têm realizado maravilhas mediante esforço orientado‖. 

Sabe-se que no processo ensino-aprendizagem, o papel principal do docente é 

de facilitador e mediador, assim sendo, suas atenções e empenho devem 

considerar aprendizagens que desenvolvam determinadas habilidades de 

autonomia, pró-atividade, solução de problemas, e auto avaliação, (SENAI, 

2009). Estas qualidades são essenciais aos professores de um modo geral, em 

especial os de literatura, ante aos novos desafios de uma sociedade que busca 

por novas alternativas de aprendizagem. 

 E é no processo de ensino e aprendizagem da literatura que os alunos 

envolvidos devem ser estimulados a ―pescarem seus próprios peixes‖, ou seja, 

desenvolverem sua capacidade de aprendizagem, contestarem e criticarem os 

novos saberes, serem capazes de ação, intervenção e desenvolvimento dos 

projetos próprios, em que, segundo Demo (2000), o professor participa como 

um orientador do processo de questionamento dos sujeitos envolvidos.  

Tal aplicação é possível no estudo das Vanguardas Europeias. As mais 

expressivas, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo e Expressionismo, 

representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em 

diversos locais da Europa a partir do início do século XX. E como estudá-las de 

modo que a aprendizagem efetive-se em cada aspecto do conteúdo, como o 

contexto histórico e os autores, por exemplo? É preciso buscar por novas 

alternativas de ensino que despertem nos alunos o desejo de interagir junto ao 

professor, além do interesse por aprender os conteúdos de Literatura, dentre 

eles apontamos as Vanguardas Europeias. 

 E necessário destacar que o ensino da literatura não pode ser confundido 

ou reduzido à transmissão de ideias morais, mas vai muito além disso. O ensino 

da literatura consiste em destacar nela a contribuição para um exercício de 

linguagem individual e coletiva. O texto literário e suas imbricações apresenta 

em sua própria essência o processo da escrita e da leitura arraigados desde a sua 

formação, apresentando uma experiência de reflexão na qual o leitor também é 

agente, na medida em que pode levá-lo a uma modificação, no embate com suas 

experiências individuais. Se no processo de aprendizagem o leitor assumir sua 

postura de coautor da obra estudada, atribuindo sentido ao conteúdo, 

colocando-se numa condição de criticidade em relação à leitura realizada, 

enfim, assumindo um papel de leitor-sujeito, consequentemente o resultado da 
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aprendizagem será exitoso.O diálogo, a busca por novas informações, a troca de 

conhecimento, os questionamentos devem estar presentes cotidianamente, 

suscitando uma interação estável durante o período de contato com a obra 

literária, despertando nos alunos o interesse por aprender sempre mais. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Com o intuito de trabalhar de maneira lúdica e prazerosa o conteúdo 

Vanguardas Europeias, optamos por solicitar dos alunos uma produção de 

figurinos que seriam apresentados durante um desfile de moda. No entanto, tais 

figurinos não poderiam ser convencionais, mas deveriam estar relacionados às 

cinco principais Vanguardas (Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo e 

Expressionismo), tanto no que diz respeito às características, quanto no que diz 

respeito à alusão a determinadas obras. Para tanto, foram realizadas oficinas 

nas quais os alunos discutiram, desenharam e desenvolveram os figurinos, sob a 

supervisão da professora e observando a relação de tais figurinos com o 

conteúdo das Vanguardas Europeias. É importante ressaltar que, praticamente 

todos os figurinos foram desenvolvidos com materiais reaproveitados, inclusive 

transformando objetos do cotidiano em arte, como era proposta do Dadaísmo, 

por exemplo.  

 A sala foi dividida em grupos de seis componentes, escolhidos entre eles, 

e que tiveram um prazo de aproximadamente quinze dias para desenvolverem 

os figurinos. Ao se aproximar o dia do desfile, foram realizadas cinco oficinas, 

durante as aulas de literatura, para que os alunos desenvolvessem os figurinos e 

fizessem os ajustes finais. De cada equipe também foi escolhido um componente 

para que se formasse uma subequipe que ficou responsável pelo cenário. Tal 

equipe providenciou iluminação, cadeiras para o público, jogo de luz e 

sonorização que caracterizasse realmente um desfile de moda. 

 No dia do desfile, os alunos tiveram um período de cinquenta minutos 

para vestirem os figurinos, se maquiarem e fazerem alguns eventuais ajustes 

emergenciais nos figurinos. Neste período, também a equipe responsável pelo 

cenário concluiu a organização do espaço destinado à apresentação do desfile.  

O desfile de moda foi apresentado para os alunos da própria escola, oriundos de 

outras turmas, bem como para professores e funcionários. Na abertura do 

desfile, um aluno contextualizou para o público os movimentos artísticos 
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conhecidos como Vanguardas Europeias, enfatizando seu caráter 

revolucionário, inovador e, em sua grande maioria, chocante. Durante o desfile, 

um aluno de cada equipe fazia a apresentação oral, enquanto os figurinos iam 

sendo exibidos na passarela. Cabia a este aluno explicar especificamente cada 

Vanguarda, bem como apresentar suas características e relacioná-las aos 

figurinos exibidos.  O público vibrava a cada modelo apresentado, ovacionando 

alegremente um a um, o que contribuiu para que o desfile fosse bastante 

animado. 

 

 

4. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 Após o desenvolvimento desse trabalho podemos apontar algumas 

reflexões sobre a utilização do desfile de modo como uma eficiente ferramenta 

didática no ensino da Literatura para alunos do 3ºano. 

 
 

 

*Alunos do 3ºano representando os figurinos das Vanguardas Europeias para o desfile 
de moda. 
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 Em momento algum interferimos na elaboração dos figurinos, pelo fato 

de permitirmos que eles tivessem autonomia para decidirem o que realmente 

caracterizaria o figurino da Vanguarda Europeia que ficaram responsáveis. 

Alguns grupos até solicitaram nossa opinião, entretanto, para fins de tomada de 

decisão sobre o que fazer, a escolha foi deles, o que revelou independência e 

criatividade da equipe. 

 Optamos por instigar os alunos, interrogando se para determinada 

Vanguarda Europeia existiria outra maneira de ser representada, e o que eles 

percebiam de diferente ao elaborarem determinado figurino comparando-se às 

características que compõem a referida Vanguarda, isto é, por que aquele 

figurino foi escolhido? O que justificava o uso das cores e formas geométricas?  

 Como eles se sentiram desafiados, e havia algo de lógico na situação que 

ora vivenciávamos, manter a atenção entre as características da Vanguarda 

Europeia e o figurino foi imprescindível para o pleno andamento do trabalho. 

Foi possível observar que cada grupo transpôs para o figurino as reais 

características das Vanguardas Europeias. 

 
 

 

                 *Figurino da Vanguarda Cubismo            * Figurino da Vanguarda Surrealismo 
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 Ao longo das aulas que foram cedidas para a construção dos figurinos 

(oficinas) não explicitamos para os alunos quais as diferenças entre as 

Vanguardas. Nosso intuito era despertar o raciocínio dos alunos, para que 

percebessem pela leitura do conteúdo e posteriores análises, que o contexto 

histórico, os autores e as obras de cada Vanguarda traziam em sua essência 

informações suficientes para a construção dos figurinos. Estes por sua vez, 

foram confeccionados com a participação de todos os componentes da equipe, 

uma vez que o conteúdo foi também estudado por todos. E era esse o nosso 

objetivo, despertar nos alunos o interesse pela leitura do conteúdo, instigando o 

raciocínio de cada um, para que ao final o figurino elaborado de fato 

representasse a Vanguarda Europeia que cada grupo ficou responsável.  

 

 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 O método utilizado diferenciou-se de uma aula convencional de 

literatura, sem deixar de trabalhar os aspectos necessários para a aquisição do 

conhecimento literário tão importante na formação do leitor. Diante disto, 

percebeu-se que os alunos se apropriaram do conteúdo das Vanguardas 

Europeias, não só quanto ao contexto histórico, mas também quanto às 

características de cada Vanguarda, bem como quanto aos artistas e suas 

referidas obras. 

 O uso do figurino possibilitou que o aluno desenvolvesse sua criatividade 

e também fosse autor de seu próprio material desenvolvendo habilidades orais, 

escritas e artísticas. 

Observamos ainda que o figurino elaborado para o desfile facilitou na 

aprendizagem das características das Vanguardas Europeias, pois os alunos se 

empolgaram na elaboração do modelo, o que despertou o interesse em estudar o 

conteúdo para não fugir das características peculiares de cada Vanguarda.  

 Constatamos também que o desfile de moda é um recurso didático que 

desperta o interesse dos alunos em aprender mais sobre as Vanguardas 

Europeias, visto que desenvolve habilidades orais e artísticas dos alunos. 

 Diante dessa experiência observou-se que o empenho dos alunos em 

desenvolver os figurinos e em explanar o que conseguiram assimilar sobre o 

conteúdo trabalhado, resultou numa aprendizagem mais dinâmica e efetiva. 
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 Ao longo das oficinas os alunos apresentavam novos resultados, o que 

constituiu-se como algo positivo no processo. Respaldando nossas análises 

Cagliari (2004) afirma que os acertos não são obra do acaso ou que os erros não 

são por falta de capacidade ou pura desatenção dos alunos. O que ocorre nesse 

processo de aprendizagem mostra-nos como o aluno reflete o que aprendeu, 

tanto nas atividades escritas e orais, como na forma de interpretar 

artisticamente o que se estuda.  
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NOVAS PERSPECTIVAS LITERÁRIAS A PARTIR DA 

TECNOLOGIA: 

 O INSTAGRAM COMO UMA PLATAFORMA DE CONSTRUÇÃO DO 
ROMANCE DE FORMAÇÃO NA ATUALIDADE 

 
 
Bruna Di Fátima De Alencar Carvalho12 

 

Introdução:Tendo em vista que a sociedade atual se relaciona intensamente 
com a tecnologia, percebe-se mudanças nos formatos de produção e consumo de 
informações e conhecimentos. É diante disso que desponta a hipermídia como o 
espaço digital que congrega texto, imagens, sons, vídeos e a partir disso permite 
a interação do conteúdo com o leitor. Por sua vez, o hipertexto apresenta-se 
como a hipermídia associada à escrita eletrônica. Assim, no que tange à 
literatura, o hipertexto e a hipermídia propõem uma nova configuração para 
construção de narrativas. Diante disso surge a plataforma digital instagram, um 
aplicativo que permite o compartilhamento de momentos do cotidiano de seus 
usuários que, por sua vez, passam a contar suas histórias sobre si mesmos. 
Outrossim, por ser o romance de formação uma narrativa focalizada nas 
façanhas e crescimento do indivíduo, torna-se possível a leitura de que os 
usuários do referido aplicativo acabam convertendo-se, por conseguinte, nos 
protagonistas de seus próprios romances.Objetivos: Analisar a formação e 
configuração de um romance de formação digital fincado na hipermídia e 
hipertexto. Método: para a produção do presente trabalho utilizou-se do 
levantamento bibliográfico, a partir do método exploratório, com ênfase na 
produção de Theodor Holm Nelson, bem como na obra A Teoria do Romance de 
Georg Lukács e suas respectivas fortunas críticas. Resultados e Discussão: 
Em razão da linguagem híbrida presente do meio digital, surgem novas 
perspectivas acerca dos formatos originais de narrativa, de maneira que, 
especialmente diante da plataforma instagram, tem-se a possibilidade 
construção de romances de formação nos moldes da linguagem híbrida digital. 
Conclusão: As narrativas que incorporam os recursos apresentados pelas 
tecnologias de informação e comunicação na atualidade permitem a sua 
construção e compartilhamento de que forma mais maleável e acessível, e, 
portanto, democrática. Assim, tais perspectivas contribuem para a 
popularização do romance de formação.   
 
PALAVRAS-CHAVE: TÉCNOLOGIA, ROMANCE DE FORMAÇÃO, 
INSTAGRAM.  
 
ABSTRACT: Introduction: Considering that today's society is intensely 
related to technology, changes in the production and consumption of 
information and knowledge are perceived. It is in front of this that hypermedia 
emerges as the digital space that brings text, images, sounds, videos and from 
there allows the interaction of the content with the reader. In turn, the hypertext 
is presented as the hypermedia associated with electronic writing. Thus, in 
relation to literature, hypertext and hypermedia propose a new configuration for 
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the construction of narratives. In front of this emerges the instagram digital 
platform, an application that allows the sharing of moments of the daily life of 
its users that, in turn, begin to tell their stories about themselves. Also, because 
the novel of formation is a narrative focused on the achievements and growth of 
the individual, it becomes possible to read that the users of the said application 
end up becoming, therefore, the protagonists of their own novels. Objectives: 
To analyze the formation and configuration of a novel of digital formation based 
on hypermedia and hypertext. Method: for the production of the present work 
was used the bibliographic survey, from the exploratory method, with emphasis 
on the production of Theodor Holm Nelson, as well as in the work The Theory of 
Romance by Georg Lukács and their respective critical fortunes. Results and 
Discussion: Due to the hybrid language present in the digital medium, new 
perspectives on the original narrative formats emerge, so that, especially in 
front of the instagram platform, one has the possibility of constructing novels of 
formation along the lines of the hybrid digital language. Conclusion: The 
narratives that incorporate the resources presented by current information and 
communication technologies allow their construction and sharing in a more 
flexible and accessible, and therefore democratic, way. Thus, such perspectives 
contribute to the popularization of the formation novel. 
 
KEYWORDS: TECHNOLOGY, ROMANCE OF TRAINING, INSTAGRAM. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A relação entre a sociedade atual e a tecnologia é estreita, de modo que os 

processos sociohumanos tendem a se reformular com o fito a adaptar-se a uma 

sociedade informacional e permeada por uma cultura digital. 

Diante disso observa-se que as mudanças nos formatos de produção e 

consumo de informações e comunicação desenvolvem-se a partir da hipermídia 

– espaço digital que congrega texto, imagens, sons, vídeos e a partir disso 

permite a interação do conteúdo com o leitor – e hipertexto – sendo este uma 

espécie de hipermídia associada à escrita eletrônica – e que, portanto, acabam 

por alcançar a literatura.  

Diante disso, o hipertexto e a hipermídia propõem uma nova 

configuração para construção de narrativas, momento no qual exsurge a rede 

social instagram, um aplicativo que permite o compartilhamento de momentos 

e vivências do cotidiano de seus usuários que, por sua vez, assumem o papel de 

narradores, de maneira que cumpre analisar tal contexto como passível de uma 

leitura acerca da configuração de um romance de formação nos liames do 

mundo tecnológico.  
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1) O ADVENTO DA INTERNET E OS MOLDES DE UMA NOVA SOCIEDADE  
 

 
De acordo com Lucena e  Oliveira (2014, p. 34) desde a revolução 

industrial a sociedade experimenta transformações acerca do tempo e espaço 

ocasionado pelas mudanças nas formas de comunicações entre as pessoas bem 

como a partir meios informacionais. Assim, tais mudanças alcançam o patamar 

mais expressivo com o advento da internet, especificamente a web. 2.0, que ―é 

marcada não apenas pelos novos programas e interfaces disponíveis na internet, 

mas principalmente por uma nova forma de pensar e interagir entre os 

praticantes culturais‖. 

A internet por meio da web 2.0 cria a cultura digital ou cibercultura a 

partir do novo tipo de espaço que proporciona aos usuários, assim as culturas 

digitais são ―(...) as formas de usos e apropriações dos espaços virtuais feitas 

pelos sujeitos culturais‖ (LUCENA; OLIVEIRA, 2014, p. 38) e, por conseguinte, 

tais usuários também passam a utilizar-se de símbolos e percepções sobre o 

meio de modo que os usuários adotam uma nova postura quanto ao ambiente 

tecnológico (PIERRE LEVÝ, 2010).   

Com a internet então os usuários não mais se conformam em apenas 

consumir informações estanques, eles passam a se entender como sujeitos 

capazes de produzir e publicar conhecimentos a nível global (LUCENA; 

OLIVEIRA, p. 38). Diante disso as autoras também observam que:  

As tecnologias digitais podem potencializar formas individualizadas de 
produção e emissão de informações (todos-todos), podendo 
transformar a lógica da mídia de massa (um-todos), cujos símbolos 
são a TV, o rádio, a imprensa, o cinema. A internet pode ser 
considerada um marco na transformação da lógica da comunicação de 
massa, pois é possível por todos os que nela interagem, produzir e 
difundir informações em diversos formatos. Ao promover essa dupla 
ruptura permite agregar ao cenário midiático e intensificar interac ̧o ̃es, 
hipertextualidades, conectividades, flexibilidades, produc ̧o ̃es e 
socializac ̧o ̃es de informac ̧o ̃es em rede, multimídias e a colaborac ̧a ̃o e a 
co-autoria entre os envolvidos. Enfim interatividade! (LUCENA; 
OLIVEIRA, 2014, p. 37).  
 

Tal processo, por sua vez, é possível em razão das características 

inerentes à própria internet. Estas, conforme descortinou Theodor Holm Nelson 

em seu projeto Xanadu. O referido projeto propôs a construção de um saber 

interativo quanto aos recursos utilizados – som, imagem, escrita – quanto aos 

lugares do usuário e que tais conhecimentos deveriam ser armazenados em 

plataformas acessíveis e, portanto, democráticas (NELSON, 1999).  
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A partir disso Pierre Levý (2010, p. 24) defende ser a hipermídia um 

veículo interativo de construção de saberes a partir de diversas ferramentas de 

som, imagem e afins, assim como introduz o hipertexto como uma espécie de 

hipermídia voltada para a escrita digital, de modo que:  

Hipertexto é um texto em formato digital, reconfigurável e fluido. Ele 
é composto por blocos elementares ligados por links que podem ser 
explorados em tempo real na tela. A noção de hiperdocumento 
generaliza, para todas as categorias de signos (imagens, animações, 
sons etc.), o princípio da mensagem em rede móvel que caracteriza o 
hipertexto (PIERRE LEVÝ, 2010, p. 24). 
 

Isto posto Pierry Levý (2010) então destaca que estamos diante de um 

processo de virtualização que possui implicações sociais, seja no que tange às 

relações de trabalho, econômicas, interpessoais e afins. Trata-se de uma 

virtualização da produção a partir de um meio digital que permite a utilização 

de tecnologias da inteligência, posto que a partir da hipermídia e o do hipertexto 

o autor aponta que nossas próprias estruturas cognitivas se reorganizam com 

base em um novo sistema de pensamento que se encontra fincado na 

cibercultura e que não cessa a sua expansão.  

Mídias híbridas e mutantes proliferam sob o efeito da virtualização da 
informação, do progresso das interfaces, do aumento das potências de 
cálculo e das taxas de transmissão. Cada dispositivo de comunicação 
diz respeito a uma análise pormenorizada, que por sua vez remete à 
necessidade de uma teoria da comunicação renovada, ou ao menos a 
uma cartografia fina dos modos de comunicação. O estabelecimento 
dessa cartografia torna-se ainda mais urgente, já que as questões 
políticas, culturais, estéticas, econômicas, sociais, educativa e até 
mesmo epistemológicas de nosso tempo são, cada vez mais, 
condicionadas à configurações de comunicação. A interatividade 
assinala muito mais um problema, a necessidade de um novo trabalho 
de observação, de concepção e de avaliação dos modos de 
comunicação, do que uma característica simples e unívoca atribuível a 
um sistema específico (PIERRE LEVÝ, 2010, p. 84-85). 
 

Diante disso, constata-se, portanto, de acordo com Lucena e Oliveira 

(2014, p. 38-39) do advento de um novo paradigma tecnológico a partir da 

internet, de modo que já reconhece que ―O espac ̧o está virtualizando-se e se 

transformando em fluxos de informac ̧ão‖ e torna-se imascarável o que as 

autoras apontam como ―(...) a crise das antigas ordens de representac ̧ão e do 

saber (...)‖ e perquirem sobre os impactos na educação de uma nova 

configuração social voltada para o digital, de modo que exsurge a necessidade de 

investigar a proporção atual da virtualização.  
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2) A TECNOLOGIA NOS DIAS ATUAIS E A REDE SOCIAL INSTAGRAM 
 

―Atualmente além das culturas digitais vivenciamos a cultura da 

mobilidade (...) (LUCENA; OLIVEIRA, 2014, p. 39). Exsurge então que 

atualmente a tecnologia se manifesta de diversas formas e busca além da 

interatividade, a mobilidade, ou seja, bases ágeis de produção e recepção de 

informações e comunicação. Nesse sentido as autoras destacam:  

O crescimento acelerado do uso dos aparelhos celulares fez com que o 
desenvolvimento de aplicativos para esta mídia também aumentasse 
bastante nos últimos tempos possibilitando que cada vez mais as 
pessoas possam interagir utilizando diferentes linguagens escrita, oral 
e a hipermídia. Esta outra forma de se expressar, de comunicar e de 
produzir que mistura e remixa diferentes linguagens é a maneira 
utilizada pela atual geração nascidos sob égide das tecnologias digitais 
(LUCENA; OLIVEIRA, 2014, p. 39). 
 

Experimentamos, portanto, ascensão de tecnologias de informação cada 

vez mais inteligentes, fincadas em um ideal de mobilidade que as permite 

produzir e acessar os mais diversos conteúdos através de smartphones 

conectados à internet.  

Nesses moldes, Lucena e Oliveira (2014, p. 37) atentam que o conceito de 

tecnologia deve ser apreendido como a convergência de informática e de 

telecomunicações, de modo que no presente os ideais de mobilidade 

tecnológicos proporcionaram a criação de aparelhos celulares que 

desempenham as mesmas funções que um computador.  

Com as culturas digitais, as pessoas produzem, socializam culturas, 
sonhos, desejos, textos, imagens, sons, e a combinac ̧a ̃o destes. Vivem, 
constroem e reconstroem suas vidas e relac ̧o ̃es em seus cotidianos, 
participam da vida política, econômica, cultural e participam em 
instituic ̧o ̃es públicas e privadas. Influenciam e sa ̃o influenciados pelas 
mídias em sinergia entre o mundo presencial e digital em múltiplos 
tempos e espac ̧os (LUCENA; OLIVEIRA, 2014, p. 38). 
 

Outroassim, Cardoso (2010) aponta que nos dias atuais a sociedade 

encontra-se fincada em um modelo informacional moldado primordialmente 

por três características: 1) Processos de globalização comunicacional; 2) Ligação 

em rede de mídia de massa e interpessoais e, consequentemente, mediação em 

rede; e 3) Diferentes graus de uso da interatividade. 

O autor destaca então que os processos tecnológicos atuais por se 

encontrarem ancorados na internet possuem dimensão global. Já os meios de 

comunicação transcendem o seu aspecto massivo – fincado em um processo 

massivo e unilateral de transmissão de informação – e transformam-se em 

meios de comunicação em rede, o que, por sua vez, pressupõe uma articulação 
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de comunicações e informações. Já os diversos graus de interatividade 

relacionam-se com a plataforma, o meio escolhido para a transmissão da 

informação-comunicação.  

A partir desse panorama, Cardoso (2010) aponta novos paradigmas 

comunicacionais. Seriam eles: 1) Retórica maioritariamente construída em volta 

da imagem em movimento; 2) Novas Dinâmicas de Acessibilidade da 

Informação; 3) Utilizadores como inovadores; e 4) Inovação nos modelos de 

Notícias e de Entretenimento.  

É então diante de tal perspectiva que exsurge analisar a rede social 

Instagram. 

O instagram haverá de ser entendido segundo Monteiro, Holtz e Mazzilli 

(2015, p. 01) de forma basilar como ―uma plataforma online de 

compartilhamento de fotos e vídeos‖ na qual pode-se notar como 

―características centrais a dinamicidade e a emergência, de modo que seus 

sistemas são reorganizados a todo instante a partir de informações que 

sinalizam um movimento constante de construção identitária‖.   

As subjetividades alterdirigidas, portanto, caminham em paralelo às 
ferramentas digitais que nos posicionam em um cenário de narrativas 
sucessivas sobre nossas próprias vidas. Nessas narrativas, são 
inúmeras as possibilidades de identidades que cada um pode assumir 
e mesmo descartar (...) 
Pelo fato de a comunicação no ciberespaço ser multidirecional, não 
linear e reversiva, nas comunidades digitais a relação entre o sujeito e 
o que lhe é externo se torna multifacetada e até ambígua. Assim, há 
uma aparente volatilidade subjetiva graças à própria dinâmica de 
funcionamento deste meio, que permite o desenvolvimento de 
identidades múltiplas ao longo do tempo (MONTEIRO; HOLTZ; 
MAZZILLI, 2015, p. 04) 

O Instagram nesses moldes admite leitura consoante com os paradigmas 

comunicacionais apontados por Cardoso (2010) na medida em que o seu 

conteúdo gira em torno das postagens dos usuários acerca de sua imagem em 

interação consigo mesmo ou com o mundo, assim como o fazem através de uma 

plataforma baseada na mobilidade e com diferentes opções de 

compartilhamento de conteúdo, seja ele hipertexto ou hipermídia, seja por meio 

de publicações em um feed constante, seja por meio dos Insta Stories, 

momentos cotidianos que desaparecem após 24 horas na plataforma, de forma 

semelhante a outra rede social chamada snapchat13.  

 

                                                           
13

 Vide MONTEIRO, Roberta; HOLTZ, Ana Catarina; MAZZILLI, Paola. Memória digitalizada: revivendo a 
prática de storytelling da vida por meio do Instagram. 
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Nesses moldes, percebe que a rede social instagram acaba por configurar 

uma plataforma para construção de narrativas individuais a partir de sua 

construção enquanto sujeito, uma plataforma de construções identitárias, de 

maneira que diante da referida plataforma digital ―(...) a prática de narrar os 

acontecimentos vividos torna-se um verdadeiro storytelling, a partir do qual a 

memória (digital) parece transformar-se em algo mais maleável (MONTEIRO; 

HOLTZ; MAZZILLI, 2015, p. 11).  

 

3) O INSTAGRAM COMO UMA PLATAFORMA DE CONSTRUÇÃO DO 

ROMANCE DE FORMAÇÃO NA ATUALIDADE 

 

―Minha vida daria um romance? Daria, se bem contado. Bem escrevê-

lo são artes da narração. Mas só escreve bem quem, ao escrever sobre 

si mesmo, lê o mundo também‖ (SANT‘ANNA, 2012, p. 12) 

 

Nos termos apresentados, a rede social instagram ao configurar uma 

plataforma na qual aos indivíduos é dado construir narrativas a partir do 

hipertexto e da hipermídia de forma que ―Dentro dessa dinâmica, compartilhar 

conteúdos passa a ser uma espécie de reafirmação dos acontecimentos vividos e 

da própria identidade‖ (MONTEIRO; HOLTZ; MAZZILLI, 2015, p. 05) e, por 

conseguinte, há de se conceber o espaço digital como suscetível à construção e 

leitura de um romance de formação nos moldes do mundo tecnológico.  

Ora, para tanto há de se apreender que o romance, de acordo com 

Lucácks (2007, p. 33- 88) é um gênero literário que parte da expressão de uma 

perspectiva burguesa de vida. Neste o foco narrativo acompanha o indivíduo 

enquanto ser social mas também a partir da subjetividade do protagonista. O 

romance, portanto, engloba os conflitos inerentes à perspectiva de ser humano. 

Por sua vez, o romance de formação é uma narrativa no qual acompanha-se o 

desenvolvimento do protagonista ao longo de parte de sua vida. Trata-se, 

portanto, de uma narrativa cotidiana centrada nos processos identitários, diante 

disso, Monteiro, Holtz e Mazzilli (2015, p. 12) destacam a importância de que se 

realize reflexões sobre:  

(...) como a produção de subjetividade se dá no cenário midiático 
contemporâneo, considerando que estamos em uma era digital, em 
que a presença de aparelhos eletrônicos que permitem interações dos 
mais diversos âmbitos está cada vez mais ―naturalizada‖ em nossas 
vidas. Tudo isso, sem dúvida, constitui um terreno propício para quem 
pesquisa e deseja entender mais acerca de como as relações dos 
sujeitos e suas memórias estão assumindo novas facetas na atualidade. 
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Desponta, portanto, a leitura das histórias compartilhadas no instagram 

como um romance de formação do próprio usuário que cotidianamente procura 

documentar sua vida a partir de suas próprias impressões e momentos 

significativos, o que passa a compor também, segundo alguns autores, digital 

story-telling14 (SEYFI; SOYDAS, 2017, p. 50), porém já se reconhece a forma de 

uma plataforma ancorada em hipertexto e hipermídia e que proporciona a todos 

a possibilidade de narrar e publicá-las.  

Due to its qualities on the internet, Instagram has created its own 
unique space. In this space, stories that are created with visual 
messages have their own visual places and spaces which appear with 
the qualities that are created by users (audience) in these places. 
While the place is stable and the only location (Instagram page-
internet) for storytellers and audience, space makes up a spatial chain 
that has thousands of layers. Therefore, Instagram narratives turn into 
stories with its their symbols, rituals, heroes and values, and this 
transformation creates a unique memory. The concept of memory that 
is defined in various ways in different disciplines can be basically 
defined as the storage, keeping and recalling of information (SEYFI; 
SOYDAS, 2017, p. 52). 
 

Assim a tecnologia apresenta mais uma perspectiva para a literatura e, 

embora se possa entender que a tecnologia se aproxima mais das ciências 

específicas do que das linguagens há de se lembrar que, de acordo com Galvão 

(2006, p. 36) percebe-se que ―Ciência e literatura, apesar das suas linguagens 

específicas e de métodos próprios, ganham quando postas em interacção e 

ganha a humanidade quando se apercebe das diferentes leituras que as duas 

abordagens lhe permitem fazer‖. 

Trata-se então de apresentar uma nova abordagem para a produção e 

consumo de literatura, abordagem esta que segue o defendido por De Sant‘Anna 

(2012, p. 10-12) de que tudo é texto, tudo é narração e, portanto, todos os 

fenômenos permitem uma leitura.  

De Sant‘Anna (2012, p. 13-20) defende também que a leitura é uma 

tecnologia pois decorre de uma interação baseada em uma transferência, 

transferência esta que no caso da leitura perfaz-se a partir do conhecimento. 

Diante disso, o autor grifa que:  

―É próprio da melhor tecnologia estar aberta a correções, a uma 
releitura de si mesma. Tecnologia estática é paralisia e morte. Está 
mais do lado da ideologia. Ciência, como arte, é conhecimento. 
Conhecimento é aperfeiçoamento (...)  
A tecnologia, como leitura, nos ensina como de dois elementos obter 
um terceiro ou vários. Portanto, a característica da tecnologia é que ela 

                                                           
14

 Os autores defendem que no story-telling os acontecimentos podem ou não ser verdadeiros, o que 
acabaria por caracterizar a narrativa digital como parcialmente ficção. SEYFI; SOYDAS, 2017, p. 50-51.  
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agrega um valor ao indivíduo e à sociedade (...)  
A leitura amplia a realidade. Quem conhece, por exemplo, a história, 
entende melhor os mecanismos do presente e tenta não cair na 
repetição farsesca festa. Equivale a ter instrumentos de percepção (...) 
(DE SANT‘ANNA, 2012, p. 20). 
 

Emerge, portanto, da perspectiva em comento que as novas perspectivas 

literárias a partir da tecnologia desenvolvem-se em um cenário mais 

democrático acerca da produção e do consumo de romances, de modo que as 

tecnologias se apresentam como um fator de ampliação da própria literatura.  

 

CONCLUSÃO  

 

A sociedade atual experimenta uma mudança drástica na configuração 

das relações humanas, bem como no que toca aos processos produtivos. Assim, 

com o advento da internet fincada na web 2.0 estabeleceu-se um novo 

paradigma tecnológico no que tange às estruturas de informação e comunicação 

de forma proporcionar a seus usuários uma interação em rede.  

Diante desse panorama, os usuários da internet passaram a interagir em 

um espaço digital acessível para todos, em decorrência desse processo, os 

usuários entenderam-se não mais como apenas consumidores. Os usuários da 

internet passaram a produzir informação e conhecimento.  

É diante desse contexto que exsurge a hipermídia como uma ferramenta 

de construção do conhecimento que se utiliza de inúmeros recursos 

audiovisuais, assim como o hipertexto, uma espécie de hipermídia voltado para 

a escrita digital, bem como dá-se o advento das tecnologias de mobilidade 

através da popularização dos smartphones.  

Diante de tais fatores, desponta então o instagram como uma rede social 

ágil e fincada na utilização dos smatphones na qual é dado aos indivíduos 

compartilhar o conteúdo que julgarem cabíveis, mas observa-se uma tendência 

sobre a exposição do cotidiano dos usuários por eles mesmos.  

Tem-se, nesses moldes, um espaço no qual é possível ao próprio sujeito 

contar a história de si, o seu próprio romance de formação enquanto indivíduo 

social e detentor de subjetividades.  

Perceba-se então que cotidianamente os usuários utilizam-se da 

plataforma digital para narrar aspectos de suas próprias vidas, interagem em 

rede e formam e reafirmam suas identidades a partir desses processos. Há de se 
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considerar então que na década passada tal panorama seria impensável uma vez 

que o papel de contar histórias tendia a ser descentralizado em mídias digitais 

televisivas, rádios etc.  

A tecnologia da mobilidade galga plataformas e acessíveis aos usuários de 

modo que o ato de narrar passa a ser democratizado, momento no qual cabe à 

literatura à percepção acerca da tecnologia como um fator ampliativo de seus 

locais de produção e consumo, bem como a percepção de as novas gerações não 

mais se contentam com um conhecimento estanque, que pressupõe uma 

postura passiva do destinatário.  
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O ARQUÉTIPO DA DEUSA ÁRTEMIS EM POCAHONTAS E SEU 

SIGNIFICADO NO IMAGINÁRIO EDUCACIONAL 

 

Ana Vitória Muccini Palitot Couto Evelyn15 
Geam Karlo-Gomes16 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar como a Disney transformou 
uma mulher real em uma princesa de um dos seus populares contos de fadas, 
desvendando o arquétipo que fundamenta e inspira a composição dessa 
personagem. Pocahontas é uma mulher que tem sua história ambientada no 
mundo real e passa a ser protagonizada no conto de fadas. Nesse estudo, 
adotamos uma abordagem mitocrítica, a fim de compreender que os arquétipos 
são responsáveis por fundamentar a personalidade dessa personagem. Nesse 
sentido, identificamos que o arquétipo da Deusa Ártemis enriquece e nutri o 
perfil de Pocahontas. Essa Deusa possui o arquétipo livre e espiritualizado; 
promovendo também discussões sobre como as mulheres são representadas nos 
contos de fadas e a importância desse arquétipo feminino para o contexto 
educativo durante a infância. Por fim, esse estudo pode contribuir para a 
subárea interdisciplinar imaginário e educação, a partir de um pensamento 
crítico que pode ser útil para uma prática pedagógica que agrega os estudos 
sobre o Imaginário. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Arquétipo. Contos de fadas. Imaginário educacional.  
 

1 Introdução 

 

A Walt Disney é conhecida por suas princesas encantadas, que permeiam 

a vida e ―floreiam‖ o imaginário durante a infância, acompanhando a criança em 

seu inconsciente até a fase adulta. Cada princesa possui uma história e um 

objetivo que, na maioria das vezes, são criados sem compromisso algum com a 

realidade. Em 1995, a Disney produziu seu primeiro filme baseado na vida de 

uma mulher real: Pocahontas. Nesse contexto, o que nos inquieta é saber: como 

uma mulher real pode se transformar numa princesa? O que foi preservado ou 

modificado em relação aos fatos reais? Em que parâmetros essa personagem 

teve que ser embasada para que isso ocorresse?  Esses questionamentos 

conduziram nossa reflexão inicial. 

Nesse sentido, esse estudo foi aprofundado no intuito de entender como a 

Disney transformou uma jovem índia norte americana na protagonista de um 

dos seus filmes. Isso permite também o encontro com o arquétipo da Deusa 
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Ártemis, que foi fundamental para composição da personagem, em virtude de 

reunir um conjunto de características que proporcionam uma personalidade 

que até então não havia sido vista no encantado mundo das princesas da Disney. 

Esse fato também possibilita tratar de novos conceitos e difundir ideias sobre a 

ecologia, o feminismo, a força e a liberdade. Mesmo que a história tenha 

passado por um processo de romantização dos fatos – a fim de que pudesse se 

tornar agradável ao público infantil –, essas ideias permaneceram presentes. 

Assim, esse filme possui riqueza e função importante na construção do 

imaginário da criança. 

 

2 Da Literatura Infantil ao imaginário 

 

A noção do mundo e das coisas que o compõe é criada a partir das nossas 

experiências e a passa a ser armazenadaem nosso imaginário. O imaginário é 

composto por imagens, símbolos e signos que são assimilados durante toda uma 

vida. Porém, mesmo aparentemente não pertencente ao mundo real, por estar 

associado às ficções e fantasias, o imaginário faz parte da realidade. Tudo que 

vemos, ouvimos, lemos, sentimos e percebemos vai criando novos signos, 

significados e imagens que vão sendoacrescentadas ao imaginário primário. Um 

texto, seja ele direcionado ao público infantil ou adulto, é um conjunto de signos 

que, juntos, transformam-se em outros signos maiores e com significados 

particulares. Como Eliana Yunes (2005) assinala, ―semioticamente falando, o 

texto é um signo acabado e todos os signos isolados do texto se tornam 

elementos do signo‖ (p.40), onde cada parte, por si só, apresenta um significado 

e compõe o corpo maior, sem perder o significado original. 

Até o século XVIII, as crianças eram vistas como mini adultos e nada era 

confeccionado especialmente para elas. Nem ao menos roupas eram pensadas 

para um público infantil. Mas isso mudou profundamente. Rousseau (2017), em 

Emílio, afirma que a infância é uma fase da vida, e que a criança não é um mini 

adulto, e por isso, tem suas próprias necessidades. Dessa forma, o público 

infantil passa a ser visto e pensado. A partir desse momento, a necessidade de 

criar uma literatura específica para as crianças é revelada, e então, começa a ser 

desenvolvida uma literatura capaz de cumprir os parâmetros necessários para 

contribuir para o desenvolvimento da criança no decorrer do seu crescimento. 

Com essa nova necessidade, foi criada uma gama de livros que contempla o 
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universo infantil, criando, por sua vez, vários hábitos que até então não eram 

comuns. Ler para crianças tornou-se corriqueiro. O tempo passou, e esse hábito 

não muda nem enfraquece. Ele é responsável por estreitar laços afetivos, criar 

bons momentos e memórias que acompanham uma vida inteira. A história a ser 

lida pode ser escolhida pelo valor afetivo ou intelectual. Isso depende da 

exigência do momento. O que não muda é o fato de a Literatura Infantil está 

sempre presente no decorrer do desenvolvimento da criança. E essas histórias, 

lidas para e pelas crianças, influenciam o seu desenvolvimento. Quando uma 

criança lê uma história, ela se depara com uma quantidade enorme de signos 

que serão acrescentadas as suas ideias e, por sua vez, irão modificar seu 

imaginário. Jacqueline Held (1980) justifica, ao caracterizar algumas histórias, 

que 

 
há romances que desbloqueiam o imaginário, que o fazem 
explodir as estruturas fixas, estereotipadas, que 
transformam o universo cotidiano, que criam um passado, 
um presente e um futuro (p.18). 

 
Isso torna o livro um elo entre a explosão de informações que ele contém 

e que a criança irá agregar a sua vida. A Literatura Infantil se torna um 

instrumento para conhecer novas imagens, símbolos e signos que passam a ser 

armazenadas e serão responsáveis por compor o imaginário da criança. O que 

influenciará bastante na forma como ela enxergará o mundo ao seu redor. 

 

3 Da Pocahontas Real à Disney 

 

A primeira princesa da Disney baseada em fatos reais possui um final 

surpreendente que foge da obviedade dos contos de fadas produzidos até então 

pela Disney. Além disso, pode possibilitar uma análise clara do quanto uma 

mulher pode ser modificada para se tornar uma personagem.  

A história contada no filme não se manteve tão fiel à realidade, pois sofre 

alterações para adquirir um caráter romântico, que garanta a simpatia e 

identificação do público. Pode-se citar, como primeira adaptação, o nome da 

própria protagonista, que não era Pocahontas, e sim, Mataoka. A escolha do 

nome ―Pocahontas‖ se justifica por seu significado ―a metida‖ ou ―criança 

mimada‖, apelido dado por seu pai, o Chefe Powhatans. O relato histórico indica 

assim que Mataoka precisou passar por algumas alterações para se tornar uma 
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protagonista do maravilhoso mundo de Disney. Modificações necessárias para 

que a mimada indiazinha se tornasse altiva, livre e generosa, representante do 

ecofeminismo. Ela passa ser apresentada pelo espiritualismo e ligação forte com 

a natureza e suas forças, características que são reforçadas quando Kekata, ao 

ser questionado pelo chefe Powhatansacerca do paradeiro de sua filha, atribui 

sua ausência à própria personalidade de Pocahontas: ―você conhece Pocahontas. 

Ela tem o espírito de sua mãe. Ela vai onde o vento a levar‖ (POCAHONTAS, 

1995, 7min.) 

Diferente da história do filme, Mataoka jamais se apaixonou por John 

Smith, que também não tinha a bela aparência e juventude retratada no filme. 

John era um homem velho, barbudo, de cabelos longos e castanhos. Mas um 

episódio importando dos fatos reais é o fato de Mataoka salvar a vida de John. 

No entanto, Mataoka não fez isso por amor, mas por questões diplomáticas e 

por medo das retaliações que poderiam vir da poderosa Inglaterra. A forma 

como os ingleses eram vistos pelos índios– o medo dos homens brancos – é 

retratada no filme por meio da fala do Kekata, após o primeiro encontro entre os 

nativos e os ingleses: 

 
esses homens não são como nós, mas feras estranhas com 
corpos que brilham como sol, e armas que cospem fogo e 
trovão. Eles vagam pela terra como lobos vorazes, 
consumindo tudo em seu caminho (POCAHONTAS,1995, 
23min.). 

 
Todas as ações dos ingleses no decorrer do filme reforçavam a visão 

extrativista e aproveitadora dos colonizadores. John, após ter sua vida poupada, 

ficou como intérprete até um acidente com pólvora que, semelhante ao filme, o 

faz voltar à Inglaterra.  

Na história real, Mataoka não retorna para sua tribo e tão pouco tem um 

final feliz como o retratado no filme. Já no cinema, há uma linda história de 

amor que tem foco a relação de Pocahontas como inglês John Rolfe. 
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4 O arquétipo da Deusa 

 

O arquétipo é uma representação imagética do inconsciente coletivo. É 

como um traço, isto é, uma imagem primordial na consciência que se manifesta 

como uma raiz comum a toda humanidade. Jung (1993), a esse respeito, 

esclarece: 

 
Os arquétipos não representam algo externo, alheio, à 
alma ainda que, sem dúvida, somente as impressões de 
mundo circundante nos proporcionem as formas em que 
se manifestam senão, independentemente das suas formas 
exteriores, transladam melhor a essência e a vida de uma 
alma não individual se bem que inata a todo indivíduo e 
não suscetível de ser modificada por sua personalidade, 
nem de ser possuída como algo exclusivamente seu. Esta 
alma é em cada indivíduo singular uma alma comum em 
muitos, e, em definitivo, a todos. Constitui a condição 
prévia de cada psiquê individual, tal como o mar é o 
portador de cada uma de suas ondas... a coniunctio é uma 
imagem a priori que desde tempos imemoriais ocupa um 
lugar preponderante no desenvolvimento espiritual do 
homem (p.31). 

 
Os arquétipos das Deusas existem antes mesmo das separações de 

gêneros. Os deuses já eram representados como forças dotadas de 

personalidade e características e, com o passar dos anos e a perpetuação dessas 

forças, eles foram sendo transformados em imagens, que se perpetuam no 

inconsciente coletivo. O símbolo, representado por meio de um nome ou alguma 

imagem, pertence ao universo que nos foi creditado ao arquétipo de algum 

desses deuses. Como Jung (2016) explica, 

 
assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando 
implica alguma coisa além do seu significado manifesto 
imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto 
‗inconsciente‘ mais amplo, que nunca é precisamente 
definido ou de todo explicado (p. 16).  
 

 
Há alguns comportamentos ou formas de agir que não parecem vindas de 

nenhum ente querido ou da criação dada pela família, mas por meio do que 

estamos inseridos e como somos representados culturalmente. Mas também, há 

outras matrizes que influenciam na composição do inconsciente coletivo e é 

responsável pela formação da nossa personalidade: os arquétipos. 
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Com o passar dos anos, a representação do feminino tornou-se 

intimamente ligado às Deusas porque são elas que são responsáveis pela 

criação, pela origem e pelo controle de tudo que remete à vida. Os arquétipos 

das Deusas podem ser interpretados como forças que moldam o 

comportamento feminino e as relações que rodeiam a sua vida. A partir do 

momento que a mulher consegue identificar a sua Deusa Interior, passa 

compreender melhor a si mesmo. Por esse motivo, quando se procura entender 

a psique feminina, utiliza-se dos arquétipos das Deusas, pois eles fazem parte do 

inconsciente coletivo de tempos imemoriais. As Deusas representam as 

mulheres comuns, e ao mesmo tempo, contemplam características 

extraordinárias, transformando histórias reais em contos fantásticos.  

 

5 O arquétipo da Deusa Ártemis  

 

Se arquétipo é uma característica intrínseca à alma, a de Ártemis então 

pertence à natureza selvagem. Ártemis faz parte da natureza como qualquer 

outro animal selvagem. Ela preza por sua independência e liberdade. Deusa da 

caça, da castidade, dos animais selvagens, da lua e do parto, Ártemis pediu a seu 

pai Zeus que fosse virgem por toda eternidade para que pudesse viver a sua 

liberdade de forma plena, como é afirmado por Jennifer e Roger Woolger 

(1997): ―virgindade significa autossuficiência‖ (p. 92). E isso ocorre graças à 

virgindade, fundamental para Ártemis, pois ela precisa ser livre, bem por si 

mesmo e não depender da energia masculina. Por isso, a castidade está tão 

ligada à Ártemis. A virgindade é então a ―chave‖ da sua liberdade. 

Sua personalidade, características e ferramentas, não estão de acordo 

com atualidade. Seu arco não serve para nada na cidade grande. Jennifer 

Woolger e Roger Woolger (1997) afirmam essa ideia: ―Ártemis não se destaca 

muito no mundo moderno. Ela não se sente verdadeiramente à vontade na 

cidade com seu ritmo acelerado e altamente tecnológico de vida e seus valores 

de ascensão social‖ (p. 77). Ártemis não tem necessidade de ascensão social, 

nem precisa ter relações humanas. É na solidão que repõe suas energias. Por 

isso, faz parte da natureza. A lua a representa e os animais são iguais a ela. 

Sobre isso, Jennifer Woolger e Roger Woolger (1997) afirmam: 
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em solidão, ela recupera a profunda e inexprimível 
dimensão de sua alma que se reflete na atividade 
silenciosa dos animais, no voo dos pássaros, no ir e vir do 
mar, no drama baldio do deserto, na majestade do cume 
das montanhas (p.93). 
 

 As relações sociais não alteram em nada sua vida, suas habilidades não 

se destacam, nem ao menos se encaixam nas necessidades exigidas pelos 

tempos modernos. Ela não pertence à cidade grande. 

Permeando todas as esferas das exigências mundanas atuais, Ártemis não 

se encaixa acima de tudo no padrão de gênero, daquilo que se espera de uma 

mulher. O ―ser mulher‖ não contempla Ártemis, nem qualquer outra Deusa, 

principalmente, Ártemis. É esse conceito do feminino que Simone de Beauvoir 

(2009) defende: ―o homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem. 

Ela não é senão o que o homem decide que seja‖ (p.14).  Conceito que não só 

não a contempla, como a enfurece. A obrigação de ser meiga, submissa, objeto 

sexual, delicada, desajeitada, sem aptidões físicas é avesso a tudo que Ártemis 

representa. Nenhum desses conceitos faz parte do arquétipo de Ártemis, 

porque, para ela, a ―mulher‖ é aquela que tem a ―selva‖ dentro de si.  

Deparar-se como arquétipo de Ártemis na sociedade atual é presenciar a 

mulher deslocada, inquieta e esportista. Ela se sente melhor no campo, com os 

animais, desempenhando atividades que exigem dela um elo com a Mãe 

Natureza. Ártemis é, assim, sinônimo de natureza e liberdade. 

 

6 O ecofeminismo em Pocahontas: uma reflexão na modalidade 

imaginário e educação  

 

No decorrer do filme Pocahontas, observa-se que a relação das 

personagens com o meio em que estão inseridas é muito importante na trama e 

permite uma análise de diferentes comportamentos. Isso em virtude de a 

história do primeiro filme ser inteiramente ambientada num lugar que, até 

então, não havia tido interferência das civilizações europeias e a natureza era 

apresentada em sua forma original. Por meio de sua forte personalidade, 

Pocahontas possui uma espiritualidade profunda, que proporciona uma ligação 

quase que mágica com a natureza. Outra personagem a ser assinalada é o 

próprio antagonista: o governador Ratcliffe. Ele demonstra uma relação oposta 

à de Pocahontas, pois possui um profundo desrespeito à natureza e apresenta 
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um caráter dominador. Tudo isso como meio de conseguir sucesso financeiro. É 

assim que é capaz de fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. O que 

reforça ainda mais o tema ecológico do filme.  

Essa relação positiva derivada da ligação entre natureza e mulher não é 

inédita, nem um privilégio de Pocahontas. Acredita-se que as mulheres têm com 

a natureza uma relação intrínseca. Muitas características presentes na mulher, 

no seu comportamento, na sua estrutura e característica biológica, assemelham-

se à natureza. Riane Eisler (1997) caracteriza muito bem essa relação:  

 
imaginavam o corpo da mulher como um receptáculo 
mágico. Devem ter observado como sangra de acordo com 
a lua e como miraculosamente produz gente. Também 
devem ter-se maravilhado com o fato de ele prover 
alimento, produzindo leite (p.39-40). 

 
 Essa ligação intima e de igualdade com a natureza enquadra uma 

vertente do ecofeminismo revelada por François d‘Eaubonne no livro Le 

feminisme ou lamort (1974). Além da ligação mística entre a mulher e a 

natureza, há outra relação que também compõe a pauta de luta do 

ecofeminismo: a relação de dominação e exploração da sociedade patriarcal. 

Isso tanto com o gênero feminino quanto com a natureza. O ecofemismo, por 

sua vez, prega uma sociedade sem dominante ou dominado. Sabendo de tudo 

que o ecofeminismo acredita, pode-se dizer que Pocahontas faz parte dessa 

vertente, pois o arquétipo que fundamenta a sua personalidade, a Deusa 

Ártemis, é sinônimo de natureza e liberdade.  

O filme, em diversas cenas, apresenta o tema da liberdade protagonizado 

por Pocahontas. Além disso, pode-se observar como ela enxerga a relação entre 

o ser humano e a natureza. O que afirma ainda mais a ideia de que ela é uma 

ecofeminista. Em uma das principais cenas do filme, ela conversa com John 

Smith a respeito das diferenças entre povos e ele se posiciona de forma 

etnocêntrica. O inglês diz que vai ensinar ―os selvagens‖ a tirar o máximo da 

terra, exibindo o caráter extrativista e dominante que os povos europeus já 

tinham para com a natureza. Assim, Pocahontas fica abismada e o contesta por 

meio de uma canção, chamada ―As cores do vento‖, que sintetiza tudo que ela 

pensa a respeito da relação entre o homem e a natureza: 
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Se pensa que esta terra lhe pertence 
Você tem muito ainda o que aprender 
Pois cada planta, pedra ou criatura 
Está viva e tem alma: é um ser 
Se vê que só gente é seu semelhante 
E que os outros não têm o seu valor 
Mas se seguir pegadas de um estranho 
Mil surpresas vai achar ao seu redor  
 
(POCAHONTAS, 1995, 39 min.). 

 
Além de representar Pocahontas, essa música simboliza o próprio 

ecofeminismo, pois sintetiza a filosofia do movimento. Mas não há um 

momento em que a filosofia do ecofeminismo se torna mais presente do que na 

última cena do filme. Nela, Pocahontas se despede de John Smith, que volta 

para Inglaterra:  

 

 
(Fonte: POCAHONTAS, 1995, 75 min.) 

 
Ao deixar John Smith voltar para sua terra natal, Pocahontas escolhe 

pertencer a si mesmo. O vento, por sua vez, representa a natureza, que acalenta 

e apoia nessa decisão de coragem. Nessa cena, semelhante à Ártemis, 

Pocahontas decide não se casar, para então ser livre e pertencer somente à 

natureza. 

Todo o filme de Pocahontas passa uma mensagem de cuidado e respeito 

ao meio ambiente, a partir de novos símbolos, signos e significados presentes no 

nosso imaginário do ecofeminismo. Graças à postura do Governador Ratcliffe, é 

possível construir uma nova reflexão sobre a educação ecológica, percebendo o 
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quão negativa é a relação que o homem, cheio de ambições, criou com a 

natureza. Assim, a leitura profunda do arquétipo de Ártemis pode permitir uma 

revisão de atitudes que podem contribuir para uma modificação de 

comportamento humano com a natureza. 

Nesse sentido, esse estudo pode guiar reflexões sobre o imaginário 

educacional. É na infância que a criança constrói sua noção de mundo. Por isso, 

é importante pensar no que ela terá acesso para construção de sua 

personalidade. Um filme com tantos significados poderá ser usado de diversas 

maneiras na prática pedagógica: pode ser transmitido para as crianças, a fim de 

que elas tenham contato com todas as mensagens ecológicas do filme. As 

canções podem ser usadas para explorar todos os sentidos, a partir dos sons e 

das letras que conduzem a um olhar ecofeminista. Além do mais, a nova 

representação de princesa fomentará um novo olhar para o papel da mulher 

frente aos desafios do mundo contemporâneo. Onde a natureza requer o 

cuidado essencial da Deusa Ártemis. Esse filme também poderá servir como 

acervo educativo para a prática de muitos professores, trazendo um novo olhar 

no que se refere à preservação da Mãe Natureza. 

 

7 Considerações finais 

 

O contato com os primeiros signos, significados e imagens contribui para 

a construção do imaginário infantil e pode ocorrer de diversas formas. Uma 

delas é extremamente presente e incentivada na vida da criança: a Literatura 

Infantil, que também se faz presente no universo cinematográfico. A Disney se 

destaca por produzir filmes direcionados ao público infantil, fazendo parte da 

vida de crianças há algumas gerações. Pocahontas é um desses filmes 

encantados da Disney. Nele, a vida de uma mulher real passa diversas 

transformações para se tornar uma história romântica e agradável ao público. 

Por meio dessa abordagem mitocrítica, o uso arquetípico da Deusa Ártemis em 

Pocahontas pode auxiliar na prática pedagógica, ao incitar as crianças à 

preservação do meio ambiente. Pode também auxiliar a identificar o interesse 

de diversas crianças pela ecologia. 
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RESUMO: Este trabalho pretende, com base nas linha dos Estudos Culturais, 

analisar a miscigenação e a ressignificação do povo brasileiro e como as grandes 

três raças dessa mistura aparecem no cd Brasileirinho, de Maria Bethânia, que 

traz por meio da palavra cantada (em músicas de Villa Lobos, Dora Vasconcelos, 

Caetano Veloso, Roberto Mentes, entre outros) e da palavra falada (de 

Guimarães, Mário de Andrade e Vinícius de Moraes) textos que retratam o 

nosso povo, seja com enfoque na fé, nos costumes ou no léxico. Por meio de 

conceitos como Hibridização, de Canclini (2015) e Antropofagia, de Oswald de 

Andrade (1928) analisamos o banquete cultural alimenta e forma o novo 

homem brasileiro, tendo em vista o que Maurice Halbwachs (2015) e Stuart Hall 

(2015) chamam de cultura e de identidade. Dessa forma, ao apresentar o cd da 

cantora baiana, debruçamo-nos sobre a construção e o encadeamento das faixas 

e de como cada uma das três matrizes (indígena, africana, portuguesa) vai 

aparecer na obra. O negro, o índio e o europeu no cd são ressignificados e 

miscigenados em proporções diferentes da que a cultura do branco sempre fez. 

Conclui-se, a partir deste trabalho, que, se o europeu sempre pareceu ser 

majoritário e intocável na formação do brasileiro, foi uma ilusão, pois o índio e o 

negro foram e são de imenso valor no nosso gene cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: Maria Bethânia. Hibridização. Brasileirinho. Cultura.  

 

ABSTRACT: This work aims, byusingthelineofthe Cultural Studies, 

toanalysethemiscegenationandtheredeterminationoftheBrazilianpeopleandhowt

hethreemain racial groupsthatbelongtothismixtureare represented in 

thealbumBrasileirinhoby Maria Bethânia. Thisalbumrevealsthroughsung-words 

(bythemusicians Villa Lobos, Dora Vasconcelos, Downy Monk, Roberto Mentes 

andothers) andspoken-words (by Guimarães, Mário de Andrade and Vinícius de 

Moraes) textsthat show theBrazilianpeople, concerningtheirfaith, 
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theirtraditionsorregardingtheirlexicon. Byusingconceptssuch asHybridization, 

byCanclini (2015) andAntropophagy, byOswald de Andrade (1928) it 

isanalysedthe cultural banquet that feed sandcreatesthe new Brazilian man, 

bearing in mindwhat Maurice Halbwachs (2015) andStuart Hall (2015) name 

ascultureandidentity. Thus, whilepresentingthealbumoftheBahiansinger, welean 

over thecreationandthelinkageofthetracksandhoweachoneofthethreebranches 

(Native American, AfricanandPortuguese)isshown in thework. The blackman, 

theNative American andtheEuropean in thealbumare redeterminedandblended 

in proportionswhich are differentfromwhat it isusuallydonebythe White 

dominantculture.Therefore, it isconcludedthat, theEuropeanbeingseenas 

anuntouchablemajority in theformationoftheBrazilianpeople, wasanillusion, 

sincetheNative 

Americanandtheblackmanhavealwaysbeenofgreatimportancetoour cultural 

gene. 

KEYWORDS: Maria Bethânia. Hybridization. Brasileirinho. Culture. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho estabelece um estudo do CD Brasileirinho, da cantora 

Maria Bethânia, buscando observar como a obra apresenta aspectos de uma 

linguagem híbrida e antropofágica,propícia à construção identitária do homem 

brasileiro em seu aspecto mestiço. Este estudo fundamente-se no aporte teórico 

cujo eixo forma-se a partir do tripé: hibridismo, identidade e antropofagia.  

Segundo Nestor Canclini (2015), a hibridização se dá a partir de―processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas‖ 

(CANCLINI,2015, p. XIX,). Já para Stuart Hall (2015) 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 ‗exteriores‘ e as identidades que esse mundo oferece‖ 

(HALL, 2000, p.11).  E, por último, segundo Oswald de Andrade, o conceito de 

antropofagia se dá ―A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura – 

ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu Tabu. O amor 

cotidiano e o modus vivendi. Antropofagia. Absorção do inimigo sacro. Para 

transformá-lo em totem...‖ ( BOPP, 2008, p.138). 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
226 

 

 O artigo está dividido em duas etapas. No primeiro, debruçamo-nos 

sobre a questão do intercalar das faixas e como o hibridismo de linguagens se dá 

dentro da obra, tendo em vista que Bethânia mistura em Brasileirinho, assim 

como nos seus outros trabalhos, a palavra falada e a palavra cantada. 

Analisamos como esse recurso híbrido propicia a construção do cd, que, ao 

nosso ver, se pretende  à construção do ethos nacional. No segundo momento, 

analisamos o encadeamento das faixas em si, e como favorece a―repintura‖ 

gradativado quadro cultural nacional. 

1.0 A hibridização cultural entre a palavra falada e a palavra cantada na obra 

Brasileirinho 

 Bethânia, desde o início da sua carreira, sempre foi mais do que apenas 

uma cantora no palco. Ela mistura elementos de gêneros diferentes em seus 

shows, como, por exemplo, as pausas das canções para a introdução da palavra 

falada e os elementos cênicos. Caetano (2017) , quando relembra o início da sua 

carreira com a irmã e outros amigos de grupo, entre eles, Gal Costa, enfatiza o 

poder cênico da irmã: 

Ao lado de Nara, naquele dia, tentávamos ouvir algo da precária gravação que 

alguém tinha feito do Nova bossa velha, velha bossa nova, e começávamos a 

projetar o espetáculo solo de Bethânia- éramos unânimes na opinião de que 

esta, por sua potência cênica, deveria iniciar a série dos individuais (VELOSO, 

2017, p.74) 

Em Brasileirinho, não poderia ser diferente.  Ao abrir a obra com a canção 

―Salve as folhas‖, imediatamente, a voz cantada de Bethânia é silenciada para 

que a de Ferreira Gullar recite/interprete um trecho da poesia ―O 

descobrimento‖ de Mário de Andrade. Assim, Bethânia mistura elementos 

diferentes, tanto na forma de linguagem, quanto na do conteúdo, já que ―Salve 

as folhas‖ é um canto que tem por religiosidade a matriz africana e o Poema O 

descobrimento retrata o brasileiro já na sua origem mestiça. Num processo de 

hibridização, a cantora/atriz/intérprete cria um novo elemento intercultural, 

pois a ―hibridização, como processo de interseção e transações, é o que torna 

possívelque a multiculturalidade evite o que tem de segregação e se converta em 

multiculturalidade‖ (CANCLINI, 2015, p.XXVI-XXVII,). 

A próxima palavra falada trazida pela obra está presente na faixa 5, denominada 

de ―O poeta come amendoim‖, de Mário de Andrade. Este poema é intercalado  

entre ―Ponto de Janaína‖,  um  canto que ainda é uma alusão à fé negra,  e  
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―Santo Antônio‖ , de J Velloso, que louva um santo da religiosidade europeia. O 

poema é declamado por Denise Stoklos. Tendo em vista que o Brasil foi 

colonizado pelos europeus e que os negros vieram trazidos por tais 

colonizadores, o poema em questão valoriza a unicidade da nação e ressalta as 

razões para se amar o Brasil e ainda  o que seria o conceito de ―nação‖, presente 

no trecho: ―Brasil amado não porque seja a minha pátria./ Pátria é acaso de 

migrações e do pão-nosso onde deus der [...]/ Brasil que eu amo porque é o 

ritmo do meu braço aventuroso/ o gosto dos meus descansos...‖. Neste 

fragmento, a delimitação do conceito ―pátria‖ é insuficiente para as relações que 

a hibridização pode fomentar, já que a pátria é um ―acaso‖, que pode se 

concretizar através das migrações/colonizações ou através do nascimento, que é 

destinado por ―Deus‖. Segundo Canclini, tais delimitações são permeáveis da 

seguinte forma: 

Destaco as fronteiras entre países e as grandes cidadescomo contextos que 

condicionam os formatos, os estilos e as contradições específicos da hibridação. 

As fronteiras rígidas estabelecidas pelos Estados modernos se 

tornaramporosas.(CANCLINI,  2015, p.XXIX). 

O poema ―O poeta come amendoim‖é mais do que uma escolha aleatória . Sua 

fala sobre o Brasil não é uma epifania poética qualquer, e sim um trabalho de 

busca de identidade nacional, pois Mário tem a sua obra marcada por tal anseio. 

A vontade de Mário de construir um gene brasileiro era tamanha a ponto de ele 

elaborar o ―Ensaio sobre a música brasileira‖ cujas algumas ideias são 

apresentadas abaixo: 

No ensaio, Mário assume o perfil de profeta ao prescrever, para os músicos de 

seu tempo, os rumos a serem seguidos no momento em que escreve, o qual, 

segundo ele, seria ―de nacionalização‖, isto é, de constituição da identidade 

Nacional. (NAVES, 2013, p.105,). 

 

A identidade do homem brasileiro não é puramente o encontro de raças, mas o 

discurso de alguns indivíduos, dotados de uma vivência cultural, que influencia 

na construção do ethos brasileiro.  A pátria, segundo o poema acima é só uma 

convenção.  O indivíduo é formado por suas relações, por seus contatos sociais e 

culturais. Por isso, o homem brasileiro aparece personificado nas expressões 

culturais das ―cantigas, amores e danças‖ 
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Os próximos textos falados- faixas 8, 9 e 11 são de Guimarães Rosa e a voz que 

os materializa é a de Bethânia. A faixa8 apresenta o trecho ― felicidade se acha é 

em horinha de descuido‖, na 9, há o fragmento ―Qualquer amor já é um 

pouquinho de saúde, um descanso na loucura‖ e na 11:  ―Quem castiga nem é 

Deus é os avessos‖. 

Guimarães Rosa, entre tantos adjetivos, é conhecido como o escritor que 

trabalha o limite das palavras. Como se nota na sua afirmação: a ―língua e eu 

somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente , mas a 

quem até hoje foi negada a bênção eclesiástica e científica‖ (ROSA, 2016,p.8). 

Na obra do autor, muitos recursos linguísticos, gráficos ou fonéticos aparecem 

fora da norma padrão, mas com grande carga expressiva, como ressalta o editor 

da obra ―Pequenas estórias‖, ao expor a vontade de Rosa que tais ―erros‖ fossem 

mantidos: ―Além disso, mais de uma vez em sua correspondência, ele observou 

que os detalhes aparentemente sem importância são fundamentais para o efeito 

que se quer obter das palavras‖ (ROSA, 2016, p.8,). Porém, o curioso é que em 

Brasileirinho, a linguagem de Guimarães não aparece como uma 

reinvenção/reimpressão da identidade linguística brasileira, e sim com temas 

universais, como: felicidade, amor e Deus/castigo. 

Esse traço de Brasileirinho mostra que, apesar de se buscar a ―identidade 

brasileira‖ e a brasilidade, Bethânia as traz numa visão híbrida e antropofágica, 

pois como disse Oswald de Andrade: ―Se Deus é a consciência do Universo 

Incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais.(BOPP, 2006, 

p.134). Em ― Brasileirinho‖, ao mesmo tempo que temos uma singularidade, que 

permite nos caracterizar, temos uma pluralidade fruto da nossa antropofagia 

cultural, a qual nos permite sermos frutos do mundo, como filhos cujas vidas 

próprias possuem  algo em comum: os pais.   Desta forma, conclui-se que a 

visão de identidade recriada no texto está de acordo com a definida por Stuart 

Hall, quando afirma:  

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com as quais nos 

identificar a cada uma delas – ao menos temporariamente. (HALL, 2015, p.12) 

A última poesia recitada é um trecho de Minha Pátria, de Vinícius de Morais, 

ratificando, assim, o engajamento que Brasileirinho tem com a construção da 
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identidade brasileira, pois o eu lírico do poema relata que não sabe ao certo o 

que é a própria pátria no trecho: ― se me perguntarem o que é a minha pátria, 

direi: não sei...‖. Mas afirma que a sua pátria é a luz, o sal e a água que 

liquefazem a sua mágoa em longas lágrimas amargas‖. A pátria aparece, então, 

numa metáfora, como elemento constituinte do ser, matéria-prima: a água, que 

pode convergir para uma dor, ―lágrimas‖, que a causa é deixada em aberto em 

Brasileirinho.  

Assim, ao pintar o quadro social da identidade brasileira, Maria Bethânia 

valoriza o nosso gene cultural e, se a globalização parece unificar tudo, 

massacrando a individualidade e a memória coletiva de um povo.  Brasileirinho 

retraz os responsáveis pela nossa cultura, mostrando a importância de, apesar 

de estarmos sempre abertos à antropofagia, valorizarmos a nossa raiz e 

mantermos viva a nossa cultura na nossa sociedade. É necessário cantar 

também quem fomos, para que isso não seja esquecido, pois:  

 Quando um homem entra em sua casa sem estar acompanhado por 

ninguém, sem dúvida durante algum tempo ele ―andou só‖, na linguagem 

corrente – mas ele esteve sozinho apenas em aparência, pois, mesmo nesse 

intervalo, seus pensamentos e seus atos se explicampor sua natureza de ser 

social e porque ele não deixou sequer por um instante de estar encerrado em 

alguma sociedade. (HALBWACHS, p.42, 2015). 

Assim, ela costura Brasileirinho, que é, essencialmente cantado, com versos 

falados e nos dá uma obra para que sempre caminhe com o nosso ―eu 

individual‖ e que não nos deixe esquecer quem fomos e somos. 

2.0 A relevância do encadeamento das faixas de Brasileirinho para a construção 

identitária do povo brasileiro na MPB 

Como revelado na obra que comemora os cinquenta anos de carreira de Maria 

Bethânia- ―Abraçar e Agradecer‖- todo o processo de composição das suas obras 

faz parte de uma minuciosa pesquisa e de um ritual que respeita a fé, a tradição 

e a cultura da cantora. Tudo que é visto e cantado nos seus shows é unidade que 

representa a integração da arte, pois a iluminação, as roupas, a sequência das 

músicas, os objetos visuais convergem para um só eixo: o Brasil. Isso é mais 

evidenciado na obra Brasileirinho,  na qual a cantora extrai as raízes brasileiras 

para repintar e ressignificar a cultura nacional. 

Fruto de um berço católico e de uma posterior influência das religiões de 

matrizes africanas, Bethânia une a esses elementos a sua paixão e gratidão pelos 
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ancestrais da sua pátria-mãe: os índios.  Se para alguns, religião e cultura 

anulam-se, para ela, todas aparecem como contribuição única e indispensável 

para a  construção da sua identidade.  

Lilia Moritz relata que a escravidão tornou-se um problema para a monarquia 

brasileira, pois dificultava a simbologia tropical, já que o negro era a figura da 

escravidão, ―mas nem por isso a realeza abriu mão de pintar um país que se 

caracterizaria por sua coloração racial distinta‖ (SCHWARCZ, 2016 p.27). Se a 

monarquia brasileira pintava ―poucos negros‖ e estes representavam o ―rio 

menor‖: 

Assim, tal qual era uma boa pista naturalista, o Brasil era desenhado por meio 

de uma imagem fluvial, três grandes rios compunham a mesma nação: um 

grande e caudaloso, formado pelas populações brancas; outro um pouco menor, 

nutridos pelos indígenas, e ainda outro, mais diminuto, composto pelos negros 

(SCHWARCZ, 2016, p.27). 

 

No cd Brasileirinho, ele ganha dimensão gigantesca a ponto de ser 

representado, na abertura da obra, pela apropriação da sua religião, presente na 

música ―Salve as folhas‖ de Gerônimo e de Ildásio Tavares que louva Aroni, um 

espírito da floresta, temido até mesmo pelos orixás. 

 A segunda faixa ―YayáMassemba‖ e a terceira, Capitão do Mato ainda 

cantam o negro.  AYayáMassemba retrata as condições de transporte em que  os 

negros eram submetidos nos navios negreiros. Como se nota no trecho: ―Que 

noite mais funda calunga/ No porão de um navio negreiro/ Que viagem mais 

longa candonga/ Ouvindo o batuque das ondas compasso/ De um coração de 

pássaro/ No fundo do cativeiro‖.  O fragmento apresenta como os negros foram 

marginalizados pela elite brasileira e escravizados de forma desumana, sendo 

descaracterizados na suaessência, retirados a longa escala da sua terra origem 

para servirem por muito tempo de mão-de-obra aqui, no outro lado do 

Atlântico. Sobre esse processo Lilian   afirma:    

 

Neste país de larga convivência com a escravidão, onde o cativeiro vigorou 

durante mais de três séculos, estima-se, apesar dos dados imprecisos, a entrada 

de um total de 3,6 milhões de africanos trazidos compulsoriamente: um terço da 

população africana que deixou o seu continente de origem rumo à Américas. 

(SCHWARCZ, 2016,p.27) 
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 A religião, que é talvez o maior traço de resistência desse povo, aparece 

também nessas duas músicas.  Na primeira, como esperança para a escravidão, 

como fé na justiça dos seus deuses, do porvir nos versos:  ―Vou baixar no seu 

terreiro/ epa raio machado trovão/ epa justiça de guerreiro‖; Na segunda, o 

canto é em louvor a Oxóssi, que é o orixá das matas no trecho: ― é o dono do 

matagal/ é o guardião do embornal/ é o chefe da guarnição/ ele é da casa real/ 

ele é quem briga com o mal/ ele é o meu capitão‖.  

 A quarta faixa traz a canção ―Cabocla Jurema‖ que associa uma índia à 

Jurema, que é, assim como Oxóssi, uma divindade das matas, e também um 

ponto de Janaína, uma cabocla das águas. É importante lembrar que a palavra 

―cabocla‖ não possui um único significado, como bem relatam Raquel e José 

Francisco, ao afirmarem:―Palavra de muitos significados, ‗caboclo‘ designa o 

filho de índia com branco, ou uma pessoa do interior‖ (ROTTA; BAIRRÃO, 

2008, p.1). Entretanto, no cd analisado, as caboclas em questão referem-se à 

miscigenação do branco com o índio, e, mais ainda, como foi dito acima a 

respeito do lócus das divindades, à religião Umbanda, uma religião afro-

brasileira, pois: 

 No contexto da religiosidade popular, ‗caboclo‘ nomeia um tipo de 

entidade espiritual muito comum no panteão umbandista. Nesse universo, os 

caboclos são valorizados e associados aos índios: fortes, sábios e os verdadeiros 

donos da terra (ROTTA; BAIRRÃO, 2008, p.1) 

Isso fica claro na letra das músicas, pois a música Cabocla Jurema retrata uma 

cabocla que possui um penacho, um utensílio feito de penas, usado na cabeça 

pelos índios. Como se nota no fragmento: ―Cabocla seu penacho é verde/ seu 

penacho é verde/ é da cor do mar‖. E o Ponto de Janaína fala sobre as águas da 

cabocla: ―eu vou me banhar/ lá nas águas claras/ nas águas de Janaína/ lá nas 

águas claras‖. 

 As músicas seguintes (―Santo Antônio‖, ―Padroeiro do Brasil‖ e―São João 

Xangô Menino‖), apesar  do sincretismo,  são músicas que retratam os santos da 

Igreja Católica: os santos do branco. Antônio foi um homem que, ao ouvir dizer 

que o caminho para a perfeição era vender tudo o que se tinha e doar aos 

pobres, assim o fez, sofrendo, consequentemente, com a tentação e com a falta 

do mundo material.  Ele ―então vendeu todos os seus bens, distribuiu-os aos 

pobres e levou uma vida eremítica. Teve, por isso, de suportar, incontáveis 

tormentos da parte dos demônios‖ (DE VARAZZE, 2003, p.171,). Antônio é um 
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santo conselheiro, que mostra o caminho adequado para se viver. Por isso, na 

música, ele é evocado como orientador do destino: ―Antônio querido/ preciso do 

seu carinho/ se ando perdido/mostra-me um novo caminho/ nas tuas pegadas 

claras/ trilho o meu destino‖. 

          O nome de São Jorge pode ter vários significados. Entre eles, o que remete 

à luta, à guerra: ―O nome pode derivar ainda de gerar, ‗sagrado‘, e gyon, ‗luta‘, 

significando ‗lutador sagrado‘, porque lutou contra o dragão e contra o carrasco‖ 

(DE VARAZZE, 2003, p.365). Por isso, ele aparece como certeza de proteção 

para os seus devotos, como um escudo que protege contra as mazelas. Como se 

nota no trecho: ―quem é devoto é só fazer uma oração/ que o guerreiro sempre 

atende, dando a sua proteção‖. Assim, numa análise da sequência das músicas, a 

aparição direta da cultura europeia dá-se por meio, também, da religião. Além 

disso, dá-se depois de várias canções que cantam o que não é branco. A 

prioridade, deste modo, parece inverter a proporção das cores que pintaram o 

quadro brasileiro por muito tempo. 

 Já São João, o santo que segundo o discurso de Guilherme de Auxerre, de 

Varazze(2013), deve ser celebrado por vários motivos , aparece em alusão a 

Xangô nos versos: ―as estrelas deste mundo xangô/ ah, são João Xangô 

menino‖. Segundo Afonso Maria (MARIA, 2002,p.49),Xangô é o orixá dos 

relâmpagos e dos trovões, os quais misturam-se com os fogos de junho, na 

comemoração ao santo que batizou Jesus. E afirma: com ―procedimentos desse 

gênero, os negros reinterpretam inúmeras festas católicas: Exu é festejado no 

dia de São Bartolomeu; Xangô, no dia de São João...‖ (MARIA, 2002, p. 50).   

Em Brasileirinho, Bethânia não sobrepuja a religião do branco à do negro, mas a 

apresenta como elemento usado para o sincretismo, pois ―...é apropriado falar 

de sincretismo  para referir-se à combinação de práticas religiosas tradicionais,‖ 

(CANCLINI,  2015, p. XXVIII). 

 Se, ao chegarem aqui, os europeus acharam que o índio era um ser sem 

fé, lei e rei, não precisa sair de um único autor- Gonçalves Dias- para provar o 

contrário. Na obra I-Juca-Pirama, ao relatar a captura de um índio-guerreiro da 

tribo Tupi por índios Timbiras, o autor mostra como era parte da organização 

social e da crença dos índios.  

 Ao relatar o desejo de Tupã, ―Que foi Tupã mandou que ele caísse,/Como 

viveu‖ (DIAS, 2016, p.14), fica claro que os índios tinham como norteador de 

desejos uma metafísica. Na nota de rodapé da página anterior, o redator diz que 
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―para os tupis, nome do trovão, que os missionários jesuítas associaram a Deus‖. 

Sendo assim, o F, de fé, existia entre os índios.O L, de lei, é fácil de se provar 

também, já que I-Juca-Pirama, após ser capturado, resolve pedir piedade e 

chora para ser liberto eir ficar junto ao pai, que se encontra cego ―...Nas selvas 

cresci;/Guerreiros, descendo/Da tribo Tupi‖; ―Do pranto que choro;/Se a vida 

deploro;/ também sei morrer‖ ( DIAS, 2016, p.18,). Porém, o pai, ao perceber 

que o filho fugira, renega-o porviolar a ―lei‖ da sua tribo, pois um guerreiro não 

devia chorar: ― Tu choraste em presença da morte?/ Na presença de estranhos 

choraste?/ Não descende o covarde do forte;/Pois choraste, meu filho não és!‖ 

(DIAS, 2016, p.24).O R, de rei, é evidenciado na figura do chefe dos Timbiras, 

que recusa devorar um guerreiro que chora: ―Soltai-o! – diz o chefe. Pasma a 

turba...‖ (DIAS, 2016, p.19). 

 A canção 10, ―Senhor da floresta‖, de René Bittencourt e de Augusto 

Calheiros, conta a história de senhor da floresta, da raça tupi, que se apaixonou 

pela filha de um morubixaba. No entanto, o guerreiro da tribo tupi é 

assassinado por um índio da sua mesma tribo. A amada do índio morto corre 

para as montanhas e a imagem dele é vista, prometendo à índia que o amor 

deles será selado através da junção das suas almas aos pés de Tupã: ―oh virgem 

guerreira/ oh virgem mais pura/ que a luz da manha/ iremos agora unir nossas 

almas/ aos pés de tupã‖.  

 Desta forma, Bethânia traz para o quadro brasileiro a vivência indígena, 

formando, assim, o que se pretende com a criação da ―Identidade Nacional‖, 

através dos seus pilares maiores: o negro, o índio e o europeu. E, se na faixa 11 

(Purificar o Subaé, de Caetano Veloso), a solução para a limpeza do rio Subaé é 

a expulsão dos ―malditos‖, que traz ―o horror de um progresso vazio‖, e tal 

progresso possa soar como uma alusão aos ideários dos colonizadores 

portugueses. Eles só são malditos porque matam o habitat da ―dona d‘água 

doce‖, da ―dourada rainha‖.Como diz a cantiga que vem logo em seguida: 

o―sobrado de mamãe é debaixo d‘água‖ e é em tal sobrado que possui as 

riquezas que podemos almejar: ―debaixo d‘água por cima da areia tem ouro, tem 

prata tem diamante que nos alumeia‖. E a ―dona d‘água doce‖ é uma alusão a 

Oxum, que é uma herança religiosa negra, já que Oxum representa o rio: 

―Oxum, o rio, foi consultar Ifá/ para saber que destino dar ao curso de suas 

águas‖ (PRANDI, 2001, p.402). 
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 Bethânia propõe-se a fazer na cultura o que Oswald queria na religião: a 

extração de um ―substratum‖ da cultura das três grandes raças para a formação 

do que somos. Bopp retrata o desejo do amigo de criar uma religião nossa: ―Para 

a primeira tese, procurava ele fundamentos de unidade para uma seita religiosa, 

tipicamente brasileira, isto é, constituída com o substratum de crença dos três 

grupos raciais que foram o alicerce do Brasil.‖ (BOPP, 2006, p.67). Tal 

substratum éextraído através da miscigenação, da mistura, da antropofagia ou, 

nas palavras de Canclini, da hibridização, que é um conceito mais abrangente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Brasileirinho é uma composição híbrida, pois cruza música, poesia e 

citações de entidades e expressões religiosas do negro, do europeu e do índio 

para a composição de um texto cuja mestiçagem está no nível da linguagem e 

temático, para recriar um ethos tipicamente brasileiro. Tal proposta é 

desdobrada gradativamente. Enquanto as linguagens vão recebendo o processo 

de hibridização, a pintura da ressignificação do Brasil ganha forma, para, no 

fim, termos uma obra tipicamente brasileira,sendo, portanto, uma música 

―interessada‖, pois, segundo Santuza Cambraia, ao trabalhar tal conceito trazido 

por Mário, a música interessada era um trabalho estético de um artista 

comprometido com a construção da identidade Nacional. (NAVES, 2013, p.88). 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA 
RESSIGNIFICAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE LEITURA E DE 

ESCRITA 

 

Gonçalves, Paulo César da Silva17 
 

Este artigo foi produzido pelo Professor Paulo César da S. Gonçalves, do Colégio 
Estadual Kleber Pacheco de Oliveira (CKPO), situado em Lauro de Freitas-
Ba.  Esta proposta tem por objetivo identificar o repertório de leitura literária e 
outras; como também o acesso e uso das redes sociais e consumo de diferentes 
textos artísticos, obtidos através de avaliação diagnóstica com as turmas do 
Nono Ano, do Ensino Fundamental II, do CKPO; bem como apresentar 
possibilidades de práticas pedagógicas que tenham o discente como 
protagonista do processo de ensino e de aprendizagem. Ademais, esta produção 
intenciona contribuir com a ressignificação de práticas docentes desenvolvidas 
na Educação básica. A pesquisa é de abordagem quantitativa e qualitativa. 
Como base teórica, dialogou-se e entrecruzou-se saberes em três categorias, a 
primeira, Educação, com Freire (2006 e 2017) e Street (2014); a segunda, com: 
Ensino de Língua Portuguesa, com Antunes (2003) e Marcuschi (2008) e a 
terceira: Metodologias Ativas, com: Bacich e Moran (2017), Bacich, Neto e 
Trevisani (2015) e Bergmann e Sams (2017), entre outros. Como resultados, 
evidenciou-se que ainda é ínfimo o número de leitores de livros nas turmas do 
Nono Ano. Porém, não ler livros completos não significa que esses discentes não 
leem, haja vista terem a internet como o maior meio de informação. Nesse 
sentido, cabe ao professor potencializar para os discentes a internet como canal 
para leituras de diversos gêneros textuais. Para além disso, fomentou-se a 
utilização de Metodologias Ativas digitais como práticas pedagógicas que 
valorizam as competências discentes, a exemplo da Sala de Aula Google.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Práticas Pedagógicas. Metodologias Ativas. 
Leitura. 

 
1. O fio que começa a ser tecido. 

 

Ensinar nunca foi tarefa fácil, pelo contrário, é um labor que necessita de 

dedicação, de conhecimento, de planejamento e, sobretudo, de amor à 

profissão. Nesse contexto, ser professor diante de um panorama educacional 

não muito favorável a mudanças, requer dele buscar estratégias de ensino que 

seduzam o discente a acreditar em sua transformação social, cultural e porque 

não dizer mais humanizada pelo viés da educação escolar. 
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Dessa forma, o professor tem que acreditar, verdadeiramente, no ensino 

que transforma e não no ensino que doméstica e esteriliza a capacidade de 

pensar do discente (FREIRE, 2017). Para tanto, como estratégia, o professor 

deve buscar meios para se aproximar do discente e, dessa forma, poder se 

comunicar de forma mais efetiva com ele. Um desses caminhos é a Avaliação 

Diagnóstica (AD), a qual, neste trabalho, buscou-se conhecer o aluno a partir de 

respostas sobre o nível de leitura dele, por exemplo.  

Nesse sentido, foi aplicado um questionário com perguntas objetivas para 

que os discentes pudessem apresentar informações que compõem o corpus 

desta pesquisa. Solicitou-se, ainda, para os discentes a produção de um texto 

com apresentação pessoal, objetivos e expectativas quanto ao ano letivo de 2018 

em relação às disciplinas e aos docentes. 

Nesse sentido, este artigo nasceu da inquietação, deste pesquisador, em 

buscar saber de onde os discentes falam e também o que leem para se manterem 

informados, para dessa forma, se aproximar deles a partir de sua experiência de 

leitura e de escrita. Assim, esta proposta tem por objetivo identificar o 

repertório de leitura literária e outras; como também o acesso e uso das redes 

sociais e consumo de diferentes textos artísticos, obtidos através de avaliação 

diagnóstica com as turmas do Nono Ano, do Ensino Fundamental II, do Colégio 

Estadual Kleber Pacheco de Oliveira (CKPO), situado em Lauro de Freitas-Ba; 

bem como apresentar possibilidades de práticas pedagógicas que tenham o 

discente como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem. Ademais, 

este trabalho intenciona contribuir com a ressignificação de práticas docentes 

desenvolvidas na Educação básica. 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e quantitativa, através da qual 

busca-se a análise interpretativa das interatividades dos discentes a partir dos 

resultados dos gráficos e tabelas apresentados para compor o corpus desta 

pesquisa (SEVERINO, 2016). O corpus deste trabalho foi organizado em cinco 

seções, a saber: 1. O fio que começa a ser tecido. 2. O tecer metodológico. 3. 

Práticas Pedagógicas a partir de Metodologias Ativas Digitais. 4. Resultados e 

Discussões e 5. Considerações Finais. 

Como base teórica, dialogou-se e entrecruzou-se saberes em três 

categorias, a primeira, Educação, com Freire (2006 e 2017) e Street (2014); a 

segunda, com: Ensino de Língua Portuguesa, com Antunes (2003) e Marcuschi 
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(2008) e a terceira: Metodologias Ativas, com: Bacich e Moran (2017), Bacich, 

Neto e Trevisani (2015) e Bergmann e Sams (2017).  

Como resultados, evidenciou-se que ainda é ínfimo o número de leitores 

de livros nas turmas do Nono Ano. Porém, não ler livros completos não significa 

que esses discentes não leem, haja vista terem a internet como o maior meio de 

informação. Nesse sentido, cabe ao professor potencializar a internet para os 

discentes como canal para leituras de diversos gêneros textuais. Para além 

disso, fomentou-se a utilização de Metodologias Ativas Digitais como práticas 

pedagógicas que valorizam as competências discentes, a exemplo da Sala de 

Aula Google.   

 

2. O tecer metodológico 
 

A Instituição de Ensino da Educação Básica que originou esta produção é 

o Colégio Estadual Kleber Pacheco de Oliveira (CKPO), situado a Rua Direta de 

Portão, s/n. Lauro de Freitas-Ba. Seu ato de criação deu-se com a Portaria Nº 

098/98, DOE 09.01.1998, com autorização de funcionamento pelo Decreto: 

29496/83 DOE: 02 e 03.03.1983, tendo como INEP o número 29178550, e 

código da Secretaria de Educação, o número 02470 (PROJETO, 2008). A escola 

tem uma estrutura física pouco privilegiada, espacialmente. Tem um prédio 

anexo e atende, em cada turno, somente doze turmas. Apesar disso, é uma 

escola tradicional na cidade.  

O bairro de entorno da escola é Portão, área acometida por problemas 

provocados inúmeros problemas de ordem sociail. O corpo discente é 

constituído por pessoas de classes populares, residentes no mesmo bairro da 

escola ou na região de seu entorno e, em sua maioria, demonstra 

comprometimento com a educação.  

 

2.1  Caracterização das turmas 

 

As turmas A, B e C, do Nono Ano, do ensino Fundamental II, deram 

origem ao escopo deste trabalho.  A faixa etária das turmas A e C é de treze a 

quatorze anos. Já a turma B apresenta-se com idades entre treze e dezesseis 

anos. As três turmas juntas totalizam o número de oitenta e dois alunos; a 

primeira com vinte e sete, a segunda com vinte e quatro e a terceira com trinta e 

um discentes, conforme tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1: Quantitativo dos discentes das turmas do Nono Ano 

TURMA MASCULINO FEMININO TOTAL 

A 14 13 27 

B 18 6 24 

C 17 14 31 

 82 

                                                                      Fonte: Elaboração própria do autor. 

2.2 Avaliação Diagnóstica 

Faz-se mister conhecer as turmas antes de iniciar os trabalhos de 

qualquer natureza, independente da disciplina. Nesse sentido, uma prática 

pedagógica satisfatória é a Avaliação Diagnóstica (AD), a qual se classifica como 

um gênero textual por ser encontrada em nossa vida cotidiana e apresentar 

padrões sociocomunicativos capazes de fomentar a comunicação 

(MARCUSCHI. 2008). De acordo com Leite (2001), a AD é o ponto de partida 

para todo e qualquer projeto escolar; seja para identificar contextos 

socioeconômicos, educacionais, a exemplo de níveis de leitura e de escrita. A 

seguir, no quadro 1, apresentar-se-á parte das perguntas empregadas no 

questionário da AD.  

Quadro 1 – Exemplos de perguntas da Avaliação Diagnóstica 

PERGUNTA POSSIBILIDADE DE RESPOSTA 

1. Quantos livros (digital ou 
físico) leu no ano de 2017? 

Nenhum  ( ) Um  ( ) Dois  ( ) Três ( ) Quatro ( ) Cinco  
( ) Mais de cinco ( ). 

2. Que estilo de leitura lhe dá 
prazer? 

Aventura ( ) Romance  ( ) Ficção científica ( ) Policial 
( ) Factuais (algo concreto) ( ) 
Outros_____________. 

3. Qual ou quais meios utiliza 
para se manter informado? 

Internet ( ) Jornal   ( ) Revista   ( ) Telejornais  (    ) 
Filmes  ( ) Documentário ( ) 
Outros______________. 

4. Qual estilo de música costuma 
ouvir? 
 

Hip Hop ( ) Sertanejo ( ) Rock ( ) Arrocha ( ) Funk      
( ) Forró ( ) Axé ( ) Reggae ( ) Batidão/Paredão  ( ) 
Pagode ( ) Samba ( ) Gospel ( ) Pop ( ) Outros_____. 

5. Quais aplicativos acessa? 
 

Facebook   ( ) WhatsApp  ( ) Instagram  ( ) 
Messenger ( )   Netflix (  ) Spotfy (  ) Palco MP3  (  ) 
4shared  (  ) Waze   (  ) Twitter  ( ) Youtube (   ) 
Outros ________. 

6. Produção de texto. Apresentação pessoal, objetivos e expectativas 
quanto ao ano letivo de 2018 em relação às 
disciplinas e aos docentes. 

Fonte: Elaboração própria do autor. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
240 

 

 O próximo passo foi aplicar a AD, o que foi feito no segundo dia de aula, 

pois sabe-se que no primeiro, nem todos os discentes comparecem às aulas, 

geralmente, os discentes novos na escola são assíduos nesse quesito. Após 

aplicação, o próximo passo foi tabular as respostas, o que foi feito na Planilha 

Google, porque nela mesma pode-se, a partir dos resultados, exportar as 

informações e traduzir em gráficos, tabelas etc., o que minimizou o trabalho e 

garantiu informações bem precisas. 

3. Práticas Pedagógicas a partir de Metodologias Ativas Digitais 
 

Pensar em ensino e em aprendizagem em contexto de constantes 

mudanças no modo de receber e buscar informações requer dos docentes e dos 

discentes todo um labor com o intuito de garantir a aprendizagem de forma 

satisfatória. Isso porque, na contemporaneidade, ainda se percebe um 

distanciamento no que se ensina e de como se aprende em qualquer nível de 

ensino. 

Em relação ao ensino de Língua Portuguesa (LP), especialmente, de 

leitura e de escrita, em muitas escolas, percebe-se que o professor ainda não se 

apresenta totalmente seduzido pelo ensino conjugado às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), especificamente, das digitais. Essa 

perspectiva pode ser evidenciada pelo afastamento temporal entre as ―novas‖ 

mídias e o conhecimento do professor, o que continua desencadeando a 

Educação Bancária, tão criticada por Freire (2006), levando docentes e 

discentes a uma concepção equivocada da educação, pois os primeiros se veem 

como transmissores de um saber inquestionável, e os outros são tratados como 

desprovidos de saberes. Diante disso, observa-se uma incoerência: discentes 

que usam as tecnologias digitais em seu cotidiano e uma escola que ignora as 

possibilidades pedagógicas de uso destas tecnologias.   

Não é difícil de entender esse hiato que há entre muitos docentes e 

discentes, pois, sabe-se que todos os discentes do Nono Ano, do diurno regular, 

são nativos digitais, ou seja, nasceram com a tecnologia digital em plena 

efervescência, já, a maioria dos docentes são imigrantes digitais18, e, dessa 

                                                           
18

Nativos digitais: Refere-se àqueles nascidos após 1980 e que tem habilidade para usar as tecnologias digitais. Os 

imigrantes digitais precisam aprender a conviver em meio a tantas inovações tecnológicas. Disponível em: 

http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5409_3781.pdf.  
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forma, buscam se aproximar da realidade dos discentes e uma boa estratégia é 

inserir atividades com tecnologia digital (PRENSKY, 2001). Na contramão desse 

pensamento de inserir práticas pedagógicas com tecnologias digitais na escola, o 

que ainda se vê em aulas de LP, de leitura e de escrita são aulas voltadas a 

memorização apenas. Observa-se também que pouco se tem tempo para ler um 

livro completo, ou mesmo um conto em razão do tempo para cumprimento do 

conteúdo programático (ANTUNES, 2003).  

Assim, emerge a necessidade de se apresentar práticas pedagógicas que 

descentralizem a figura do docente e deem ênfase ao discente como 

protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, mas sem desprestigiar o 

docente, mesmo porque ele é o mediador do processo. Para tanto, nesse 

contexto, as Metodologias Ativas Digitais são práticas pedagógicas que 

corroboram a aprendizagem tendo o aluno como protagonista. De acordo com 

Bacich e Moram (2018, p. 4), as metodologias ativas são: 

 
[...] estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos 
estudantes na construção do processo de aprendizagem, de 
forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, 
num mundo conectado e digital, expressam-se por meio de 
modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações. 
A junção e metodologias ativas com modelos flexíveis e híbridos 
traz contribuições importantes para o desenho de soluções 
atuais para os aprendizes de hoje. 
 

Esses pesquisadores trazem as metodologias ativas como estratégias 

centradas na participação efetivas dos discentes. É dessa forma que devem ser 

as aulas de LP, pois assim valoriza-se o trabalho docente e dos discentes de 

forma colaborativa, no o qual o discente pode tomar as rédeas das discussões e 

propor leituras e trazer questionamentos fundantes para o desenvolvimento das 

aulas. 

No entanto, vale ressaltar que as metodologias ativas não fazem parte de 

estratégias e/ou práticas pedagógicas recentes; isso porque há décadas, 

docentes vem experimentando e inserindo em suas aulas metodologias que 

buscam descentralizar a figura docente. Entre elas, destacam-se: Aprendizagem 

baseada em investigação e em problemas; Aprendizagem baseada em projetos; 

Aprendizagem por histórias e jogos; Seminários; Júri Simulado entre outros 

(BACICH; MORAM, 2018).  Porém, com a ―explosão‖ da internet nos anos 

2000, Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA) surgiram e interfaces de 
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comunicação como fóruns e chats contribuíram e contribuem para que docentes 

e discentes possam se comunicar e cocriarem a várias mãos textos críticos e 

reflexivos. São exemplos desses AVA, o Moodle, o Edmodo, o Pollev19, a Sala de 

Aula Google entre outros. 

 

3.1 Exemplos de práticas pedagógicas com Metodologias Ativas 

Digitais 

 

Nessa lista de metodologias ativas digitais, destaca-se, a Sala de Aula 

Invertida aqui apresentada na perspectiva dos professores Bergmann e Sams. 

Esses autores em 2006 e 2007 eram docentes de Ciências da High School, em 

Woodland Park, Colorado, Estados Unidos e insatisfeitos com os rendimentos 

dos discentes, mudaram a metodologia de ensino e gravaram em vídeo todo o 

conteúdo do ano letivo e disponibilizaram no Youtube. Feito isso, o aluno 

poderia assistir às aulas a qualquer hora e dia quantas vezes quisesse. Ressalta-

se que os momentos presenciais eram destinados para facção de exercícios e 

estabelecer um ensino personalizado para os discentes que apresentassem 

dúvidas acerca do conteúdo (BERGMANN; SAMS, 2018). Com isso, os discentes 

que faltavam aulas por estarem em competições esportivas ou em colheitas 

provenientes de safras sazonais aumentaram seus rendimentos escolares. 

Outra prática pedagógica com as metodologias ativas digitais é a Sala de 

Aula Google, um exemplo de como se pode misturar práticas pedagógicas 

digitais na modalidade presencial. Ressalta-se, ainda, que essa prática assume 

como estratégia a construção de um conhecimento significativo, o qual valoriza 

a experiência dos discentes, contribuindo para a compreensão teórica, 

problematização das relações na sociedade e análise dos fenômenos das relações 

em rede sociais virtuais. 

Vale ressaltar que o Governo do Estado da Bahia, em 2018, implementou 

parceria com a Google Education e ofereceu curso para todos os docentes 

concursados com o objetivo precípuo destes docentes poderem utilizar as 

ferramentas educacionais com os discentes. No entanto, como é um projeto 

                                                           
19

Plataforma online que permite a criação de questionários onde as perguntas podem ser facilmente respondidas 

através da internet em qualquer dispositivo. Disponível em: http://www.fciencias.com/2016/03/16/poll-everywhere-

perguntas-respostas-tempo-real/. 
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ainda embrionário, o Governo do Estado junto a Secretaria de Educação (SEC) 

deve resolver problemas estruturais, a exemplo do acesso à internet nas escolas 

para que docentes e discentes possam usufruir das potencialidades da Sala de 

Aula Google e de outros ambientes digitais. 

Esse caminho tende a personalizar o ensino, algo ainda muito incipiente 

no Brasil, mas que em outros países, a exemplo dos Estados Unidos já é uma 

realidade. Com isso, não está se afirmando que se deve copiar um modelo, mas 

sim buscar, a partir de experiências em outros países, experienciar aqui para 

com isso mudar a realidade de aprendizagem no nosso país. Para tanto, deve-se 

observar que a mudança de prática pedagógica reflete em novos letramentos, 

nesse caso o digital, mesmo sabendo que os discentes das turmas em análise são 

de nativos digitais, o social, o cultural, o econômico, entre outros devem ser 

observados, porque sabemos que os discentes não aprendem da mesma forma 

(STREET, 2014).  

 A sala de Aula Invertida e a Sala de aula Google são apenas exemplos de 

como o professor pode se apropriar das potencialidades advindas das TIC com o 

fomento da internet. Para tanto, o docente deverá sempre estar à frente em 

pesquisas para adaptar as novidades digitais à sua prática docente e, dessa 

forma, poder aproveitar o potencial educativo e formativo das interfaces 

comunicacionais com o que o discente traz em sua experiência de navegação 

pelos aplicativos originários da explosão da internet. 

 
 

 

4. Resultados e Discussões 
 

 

As análises apresentadas partem do princípio que a Avaliação 

Diagnóstica (AD) é fundante para o início dos trabalhos em sala de aula em 

qualquer nível de ensino. Assim, Após catalogação das informações acerca do 

nível de leitura dos estudantes, veremos a seguir os resultados. 

Em relação à quantidade da leitura de livros tanto físicos quanto digital, o 

resultado nos revela a necessidade de investirmos em campanhas de leitura com 

os discentes, isso porque o índice foi bastante aquém da expectativa do ideal 

para que um jovem possa ter embasamento teórico para poder produzir textos 

orais e escritos e, é óbvio, ter uma visão crítica e reflexiva da realidade do seu 

entorno. 
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 Nesse sentido, tomando como base os oitenta e dois discentes do Nono 

Ano, termos dezoito alunos sem ler um livro no período de um ano, não é um 

resultado satisfatório; assim como apenas dezessete discentes terem lido um 

livro é um dado preocupante visto a condição de desinformação e 

desculturalização advindas de uma sociedade atormentada pela violência e 

exclusão social. 

Gráfico 1 –Contagem de leitura de livros em 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Concernente ao estilo de leitura pelos discentes, esses resultados são 

importantes porque podem contribuir com informações para a gestão escolar no 

momento da aquisição de paradidáticos, por exemplo. Além disso, projetos de 

clube de leitura podem ser implementados e os gêneros textuais de maior 

incidência apresentados na pesquisa podem servir como pilotos para a leitura 

dos discentes. 

Gráfico 2 –Contagem de estilo de leitura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Outra fonte de informação importante, foi o tipo de meio comunicativo 

que os discentes utilizam para se manterem atualizados. Nesse quesito, a 

internet teve cinquenta e cinco pontos, ou seja, cinquenta e cinco discentes 

usam a internet para se manterem informados. O Google e o Youtube foram os 

aplicativos mais relacionados.  Este resultado corrobora nossa expectativa em 

usarmos a Sala de aula Google, pois nela os discentes poderão desenvolver 

atividades lúdicas por meio das interfaces de comunicação e de conteúdo 

próprias do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) advindas pelo acesso à 

internet. Ressaltamos que a participação dos discentes potencializa-se porque o 

acesso pode ser facilmente via mobile20, pois as interfaces multimodais da 

Google são leves, o que potencializa a entrada pelos smartphones dos próprios 

discentes. 

 

Tabela 2: Contagem de meio de informação pelos alunos 

 
                                                                  Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Dos três aplicativos mais utilizados pelos alunos, a saber: Facebook, 

Instagran e WhatsApp, este último teve a referência de setenta alunos como 

participantes desse ambiente virtual.Nesse sentido, vemos o WhatsApp como 

potencializador para fomentar a leitura e produção de texto por ser ele um dos 

maiores exponenciais da comunicação ubíqua21 da contemporaneidade. 

Exemplos disso são os grupos criados a partir desse aplicativo. Na escola não é 

diferente, pois, no decorrer das aulas, percebemos alunos acessando o 

WhatsApp em vez de prestar atenção às aulas. Isso se deve a vários fatores, um 

deles é porque muitas vezes a aula se torna enfadonha por não ter a participação 

                                                           
20Mobile é uma palavra em inglês que significa móvel, portanto, celulares, tablets e qualquer dispositivo eletrônico 

que você possa carregar, pode ser classificado como mobile. Disponível em: 

https://www.construsitebrasil.com/blog/ver-post/201/o-acesso-mobile-e-a-influencia-nos-sites. 

 
21

A ubiquidade é definida como a capacidade de estar ao mesmo tempo em toda parte, o que lhe confere também o 

caráter de onipresença. 
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efetiva dos discentes. Nesse contexto, mais uma vez voltamos à Educação 

Bancária, tornando-se até ―lugar comum‖, por estarmos retornando a essa 

questão (FREIRE, 2006). 

Vale ressaltar que não queremos, nesta pesquisa, fomentar a 

pedagogização do WhatsApp, pois os discentes veem nesse aplicativo um lugar 

de entretenimento (STREET, 2014).  No entanto, práticas pedagógicas com o 

uso pedagógico do WhatsApp podem ser utilizadas, mas não com frequência 

para que os discentes possam perceber que podem fazer leitura críticas e 

reflexivas também em ambientes virtuais de uso cotidiano. 

 

Gráfico 3 – Utilização do aplicativo WhatsApp pelos alunos 

 
                                                     Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 O Facebook também foi bastante referenciado pelos discentes, o número 

chegou a sessenta e sete alunos; bastante expressivo. Este aplicativo de rede 

social é bem utilizado no uso pedagógico por docentes, podendo ser classificado 

a exemplo do WhatsApp como uma Metodologia Ativa por descentralizar a 

figura docente e potencializar a autonomia dos discentes (BACICH; MORAM, 

2018). Porém, a mesma observação se faz com o Facebook em relação à 

pedagogização de aplicativos de rede social, pois como dissemos, esse uso pode 

inibir os discentes, por eles os verem apenas como lugar de entretenimento. 

 Assim, nós professores, devemos buscar alternativas para inserirmos em 

nossas aulas metodologias que propiciem maior participação dos discentes, 

sejam elas por meio da internet ou mesmo por Metodologias Ativas mais 

antigas, a exemplo dos Seminários, do Júri Simulado entre outros. 
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                 Gráfico 4 – Utilização do aplicativo Facebook pelos alunos 

 
                                                   Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Diante do exposto, ficou evidente que novos rumos devem ser tomados 

em relação a práticas pedagógicas para fomentar a leitura e a escrita dos 

discentes do CKPO. Um caminho viável é a utilização das metodologias ativas 

digitais, pois o quantitativo de discentes do Nono Ano que se informa por esse 

canal é acima da média. No entanto, um gargalo para que isso não ocorra com 

eficácia é a indisponibilidade de acesso à internet para os discentes. Está 

instalado o paradoxo, pois a Secretaria de Educação do Estado da Bahia oferece 

curso de capacitação em Metodologias Ativas Digitais, porém não estruturou as 

escolas públicas com acesso pleno de internet.  

 

5. Considerações Finais 
 

Como visto, a Avaliação Diagnóstica (AD) configura-se de forma 

fundante para que o professor possa conhecer um pouco a realidade dos 

discentes. É lógico, que não é suficiente, mas é um passo importante para o 

planejamento do professor, visto que ele terá informações do tipo de leitura dos 

alunos; bem como os meios de comunicação para se manterem informados.  

A AD nos revelou números significativos pelos quais pudemos perceber o 

quanto a internet faz parte do cotidiano desses jovens estudantes. No entanto, 

evidenciar apenas não modifica a situação de leitor desses estudantes; muito 

menos a de produtor de texto. Precisamos agir, intervir, modificar a maneira de 

ensinar. Nesse contexto, como vimos, as Metodologias Ativas Digitais são 

importantes porque descentralizam a figura do professor como protagonista do 

processo de ensino e de aprendizagem e dá ao discente mais autonomia para 

que ele possa ser autor e coautor de textos. 
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Para além disso, este artigo nos revelou que a AD é um gênero textual que 

serve para estreitar a relação do docente com o discente, configurando-se uma 

forma de aproximação com o estudante no momento em que o professor mapeia 

de onde o discente fala, o que ele costuma ler para se manter informado. 

Ademais, contraditoriamente, a Escola que serviu de modelo para este 

estudo, infelizmente, não disponibiliza o acesso à internet para os discentes, o 

que corrobora a precarização do ensino no que tange ao emprego de práticas 

pedagógicas digitais inovadoras e condizentes com a realidade dos nativos 

digitais que estudam no CKPO. Porém, vale ressaltar que a atual gestão está 

implementando uma sala exclusiva para acesso dos discentes a rede WIFI. 

Compreendemos, também, que, nesse contexto de iminente 

des(educação), denunciados pelo número de evasão escolar, alfabetismo e 

analfabetismo em que vivemos, as práticas pedagógicas de ensino e de 

aprendizagem não podem ser únicas, nem as mesmas de sempre e as AD 

corroboram a abordagens assertivas no processo de ressignificação de práticas 

docentes ora desvinculadas de objetividade no intuito de os discentes 

produzirem textos com criticidade, reflexividade e de forma colaborativa. 
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LETRAMENTO CIENTÍFICO COMO PRÁTICA SOCIAL NO ENSINO 

MÉDIO 

Albertina Marília Alves Guedes22 

O ―letramento‖ configura-se como sendo uma condição de quem exerce práticas 
sociais de leitura e escrita. Por outro lado, sobre o ―letramento científico‖ refere-
se à capacidade de compreender e interpretar um texto científico, bem como 
compreender e interpretar aspectos não verbais da linguagem presente nestes 
textos, tais como: gráficos, tabelas, legendas, diagramas, dentre outros. A partir 
desta perspectiva o letramento científico possibilita a pessoa letrada descobrir a 
unidade existente nas diferentes facetas das experiências vivenciadas pelo 
Homem e, por isso, busca mediar o conhecimento científico com a vida prática 
das pessoas em um determinado contexto social. Diante deste contexto esse 
trabalho objetiva fomentar uma discussão teórica sobre a importância do 
―letramento científico‖ como prática social com estudantes do Ensino Médio. 
Foram utilizados como fonte de pesquisa artigos científicos presentes no Banco 
de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, Scientific Electronic Library On-line, anais de eventos científicos e 
livros. As palavras-chave utilizadas na seleção do material consultado foram: 
―Letramento Científico‖, ―Prática Social‖ e ―Ensino Médio‖ publicados no 
período de 2000 a 2017. Foram encontrados 21 trabalhos científicos que 
apresentam a importância dos educadores realizarem em sala de aula atividades 
embasadas na perspectiva do ―letramento científico‖ como prática social com 
estudantes do Ensino Médio. O material consultado também apresenta que o 
―letramento científico‖ possibilita elevar a capacidade crítica e reflexiva dos 
estudantes. Por fim, com a realização desta discussão teórica percebemos que 
no contexto escolar contemporâneo é importante que o professor não se 
preocupe apenas com o conteúdo curricular a ser ministrado em sala de aula, 
mas também com a formação de cidadãos capazes de fazer uma leitura crítica e 
reflexiva do contexto social onde estão inseridos mediante a realização de 
atividades pedagógicas embasadas no ―letramento científico‖.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento Científico. Prática Social. Ensino Médio. 
 
 
ABSTRACT: "Literacy" is defined as being a condition of those who practice 
social practices of reading and writing. On the other hand, "scientific literacy" 
refers to the ability to understand and interpret a scientific text, as well as 
understand and interpret non-verbal aspects of the language present in these 
texts, such as: graphs, tables, legends, diagrams, among others. From this 
perspective, the scientific literacy enables the literate person to discover the 
unity existing in the different facets of the experiences lived by Man and, 
therefore, seeks to mediate scientific knowledge with the practical life of people 
in a certain social context.In this context, this work aims to foster a theoretical 
discussion about the importance of "scientific literacy" as a social practice with 
high school students. Scientific articles were used as sources of research in the 
Bank of Thesis and Dissertations from the Coordination of Improvement of 
Higher Education Personnel, Scientific Electronic Library on-line, annals of 
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scientific events and books. The keywords used in the selection of the material 
consulted were: "Scientific Literature", "Social Practice" and "High school" 
published between 2000 and 2017. We found 21 scientific papers that show the 
importance of educators carrying out activities based on the perspective of 
"scientific literacy" as a social practice with high school students. The material 
consulted also shows that "scientific literacy" makes it possible to raise students' 
critical and reflective capacity. Finally, with the achievement of this theoretical 
discussion we realize that in the context of contemporary school it is important 
that the teacher is not only concerned with the curriculum content to be taught 
in the classroom, but also with forming citizens capable of critical reading and 
reflective of the social context where they are inserted through the 
accomplishment of pedagogic activities based on the "scientific literacy". 
 
Key-words: Scientific Literature. Social Practice. High school. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, estudos científicos sobre ―letramento científico‖ se 

tornaram mais acessíveis no contexto educacional brasileiro tanto em escolas do 

ensino básico como também em instituições de ensino superior. A partir desta 

perspectiva, os estudos do letramento compreendem investigações científicas 

acerca do uso da escrita, bem como os impactos provocados por essas 

investigações pode familiarizar os alunos com diversas situações da vida 

cotidiana em diferentes situações sociais. Todavia, para que isso aconteça é 

importante que o professor tenha o cuidado de promover, em sala de aula, 

atividades pedagógicas relacionadas à pesquisa científica. O professor também 

pode e deve construir pontes entre práticas escolares e de outros domínios 

sociais visando promover o letramento científico como prática social (SILVA, 

2016).  

De acordo com Ferreira (2013), o letramento dos cidadãos vai desde o 

entendimento dos princípios básicos de fenômenos do cotidiano até a 

capacidade de tomada de decisão em questões relativas à ciência e à tecnologia 

em que estejam diretamente envolvidos, quer sejam decisões pessoais ou de 

interesse público. Ferreira (2013) ainda acrescenta que o letramento diz 

respeito a conhecimentos e competências que habilitam o cidadão a tomar 

decisões que usem critérios embasados em conhecimentos científicos. A partir 

desta compreensão, a sala de aula é o local onde os saberes produzidos na 

academia podem encontrar o cotidiano dos alunos, ou seja, é um espaço 
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privilegiado para uso da literatura científica, divulgação de estudos científicos 

e/ou realização de pesquisa científica. 

 O ―letramento científico‖ ainda possibilita ao estudante interpretar 

informações apresentadas através de diferentes modalidades, tais como, 

gráficos, tabelas, símbolos, fórmulas e equações matemáticas, relacionando-as 

com conhecimentos oriundos de outras áreas de conhecimento. Entretanto, 

Ferreira (2013) ressalta que não é suficiente apenas que o estudante saiba 

identificar, interpretar, classificar ou nomear uma atividade científica. É 

importante também reconhecer de que maneira uma descoberta científica pode 

contribuir ou não na sociedade, bem como quais podem ser os impactos da 

ciência no desenvolvimento mundial, nos problemas referentes à qualidade de 

vida das pessoas, nos efeitos ambientais das aplicações tecnológicas da ciência e 

nas decisões solicitadas aos indivíduos quanto ao emprego de tais tecnologias, 

dentre outros.  

 Por outro lado, Santos (2007) destaca que o letramento como prática 

social implica na participação ativa do indivíduo na sociedade, em uma 

perspectiva de igualdade social, em que grupos minoritários, geralmente 

discriminados por raça, sexo e condição social, também pudessem atuar 

diretamente pelo uso do conhecimento científico. 

A escolha em discutir sobre ―letramento científico‖ no Ensino Médio se 

dá devido percebemos que nesta fase escolar, na maioria das vezes, as práticas 

pedagógicas oferecidas em contexto escolar de maneira fragmentada e sem 

contextualização, e, por sua vez, os alunos não conseguem compreender e, 

tampouco, apreender o que é discutido em sala. Por isso, também não 

conseguem elevar a sua capacidade de pensamento científico e, por fim, não 

alcançam um nível mínimo de ―letramento cientifico‖ exigido pelos órgãos 

oficiais de educação (CHASSOT, 2000). 

A realização deste trabalho também é relevante, pois considera 

importante a realização de atividades pedagógicas que motive o aluno a realizar 

pesquisas científicas visto que deste modo possibilita aos estudantes se 

tornarem pessoas mais críticas e reflexivas não apenas concernente ao seu 

processo de aprendizagem concernente aos conteúdos curriculares, mas 

também em relação ao contexto social que estão inseridos. Além disso, 

conforme enfatiza Chassot (2000), quando o estudante realiza atividades de 

pesquisa é possível também que possa tornar-se agente de transformação no 
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contexto social o qual faz parte. Além disso, conforme ressalta Ferreira (2013), a 

realização de estratégias pedagógicas que promovam, em sala de aula, a criação 

de um ―laboratório de produção de conhecimento‖ pode motivar os alunos pelo 

processo de ensino e aprendizagem, bem como despertar a curiosidade e o 

interesse dos alunos pelos conteúdos curriculares, além de incentivar a 

produção científica em sala de aula a partir do ensino pela pesquisa. 

Diante deste contexto esse trabalho objetiva fomentar uma discussão 

teórica sobre a importância do ―letramento científico‖ como prática social com 

estudantes do Ensino Médio. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho refere-se a um estudo de referencial teórico o qual tenciona 

apresentar uma discussão sobre a importância do ―letramento científico‖ como 

prática social com estudantes do Ensino Médio. Sobre a pesquisa de referencial 

teórico Piazzini at al (2012) destacam que esse tipo de pesquisa é importante 

visto que possibilita conhecer estudos realizados da área pesquisada. As bases 

de dados consultadas neste estudo foram artigos científicos presentes no Banco 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, no Scientific Electronic Library Online – SciELO, anais de 

eventos científicos e livros. Os descritores utilizados na pesquisa foram 

―Letramento Científico‖, ―Prática Social‖ e ―Ensino Médio‖ publicados no 

período de 2000 a 2017.  

Após a seleção dos textos encontrados nas fontes de pesquisas acima 

citadas foi realizada uma leitura analítica a qual, segundo Gil (2009, p. 78) tem 

como proposta ―ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de 

forma que estas contribuam na realização da pesquisa‖. Por fim, foi realizada 

uma análise interpretativa para a realização de síntese e discussão entre os 

autores visando alcançar o objetivo na execução deste trabalho. 
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DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Nas buscas realizadas no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no Scientific 

Electronic Library Online – SciELO, anais de eventos científicos e livros 

publicados no período de 2000 a 2017 foram encontrados 21 trabalhos 

científicos que apresentam a importância dos educadores realizarem em sala de 

aula atividades embasadas na perspectiva do ―letramento científico‖ como 

prática social com estudantes do Ensino Médio. A seguir, apresentamos o que 

alguns dos autores dos 21 trabalhos encontrados consideram como relevante ao 

utilizar o referido tipo de atividades a qual valoriza o ―letramento científico‖ 

como prática social.  

Para Galiazzi (2003), o processo formativo ocorre concomitante com o 

processo de construção de conhecimento, noção que se tornou corrente entre 

nós como ―educar pela pesquisa‖: educar pesquisando, pesquisar educando. 

Desse modo, entendemos que a formação científica deve ser percebida como 

uma dinâmica intrínseca ao próprio processo formativo. Sendo assim, quando o 

aluno aprende a lidar com método, planejar e executar pesquisa, argumentar e 

contra-argumentar, fundamentar com autoridade o argumento, não está só 

‗fazendo ciência‘, está igualmente construindo a cidadania que sabe pensar. 

Segundo Mamede e Zimmermann (2005), o letramento é um conjunto de 

práticas efetivas de leitura e escrita no plano social, e que alfabetização são 

habilidades e conhecimentos que constituem a leitura e a escrita no plano 

individual. Mamede e Zimmermann (2005) ainda apresenta que uma pessoa 

letrada não é somente aquela que é capaz de decodificar a linguagem escrita, 

mas aquela que efetivamente faz uso desta capacidade de decodificar a 

linguagem escrita na vida social de maneira mais ampla. 

Soares (2009 p. 17) enfatiza que o ―Letramento (...) é resultado da ação 

de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou condição que adquire um 

grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita‖. Essa mesma autora ainda acrescenta que 
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(...) um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um 
indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e 
escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado 
de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas 
aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita 
(SOARES, 2009 p. 19). 

 

 Teixeira (2007) apresenta que o ―letramento científico‖ possui uma 

relação intrínseca com o processo ensino-aprendizagem. Além disso, interligado 

com o que o aluno precisa saber e aprender sobre os conteúdos curriculares. 

Quando o aluno se apropria destes conhecimentos a partir do ―letramento 

científico‖ é possível fazer, de modo mais prático e reflexivo, uma leitura crítica 

do mundo em que vive e como ele interage com este mundo, além de enxergar e 

analisar criticamente como a sociedade em que ele vive interage, interpreta e 

transforma o ambiente que o cerca. 

 Estudos realizados por Pereira e Teixeira (2015) apresenta que a escola 

deve assumir para que o aluno tenha acesso ao conhecimento científico e assim 

consiga desenvolver o senso crítico visando ter uma melhor compreensão do 

mundo, através da oferta de um ambiente propício à descoberta, investigação 

científica e elaboração de conceitos sobre fenômenos de ordem natural, social, 

tecnológica, dentre outros.  

 Ferreira (2013) também ressalta que o ensino de Ciências, por exemplo, 

tem sido tradicionalmente livresco e descontextualizado, levando o aluno a 

decorar, sem compreender os conceitos e a aplicabilidade do que é estudado. 

Destarte, as Ciências experimentais são desenvolvidas sem relação com as 

experiências e, como resultado, poucos alunos se sentem atraídos por elas e, por 

isso, a maioria dos alunos compreende essa disciplina como algo de difícil 

compreensão e perdem o entusiasmo e motivação pelo processo de 

aprendizagem pelo conteúdo (SOUZA, 2015).  

Para Norris e Phillips (2003) citado por Santos (2007), o letramento 

científico deve possibilitar eu o estudante seja capaz de aprender, apreender e 

apropriar-se de alguns conhecimentos, tais como: a) conhecimento do conteúdo 

científico e habilidade em distinguir ciência de não-ciência; b) compreensão da 

ciência e de suas aplicações; c) conhecimento do que vem a ser ciência; d) 

independência no aprendizado de ciência; e) habilidade para pensar 

cientificamente; e) habilidade de usar conhecimento científico na solução de 
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problemas; f) conhecimento necessário para participação inteligente em 

questões sociais relativas à ciência; g) compreensão da natureza da ciência, 

incluindo as suas relações com a cultura; h) apreciação do conforto da ciência, 

incluindo apreciação e curiosidade por ela; i) conhecimento dos riscos e 

benefícios da ciência, e; ou j) habilidade para pensar criticamente sobre ciência.  

Para Gomes (2015), os estudantes devem ter no mínimo cinco 

habilidades para serem considerados cientificamente letrado, a saber: 1) 

Apreciar e compreender o impacto da ciência e da tecnologia na vida cotidiana; 

2) Tomar decisões pessoais informados sobre as coisas que envolvem a ciência, 

como a saúde, a alimentação e o uso dos recursos energéticos; 3) Refletir 

criticamente sobre as informações incluídas ou omitidas em tais relatos; 4) 

Participar de forma confiante de discussões com outras pessoas sobre as 

questões que envolvem a ciência, e; 5) Ler e compreender os pontos essenciais 

de relatos da mídia sobre as questões que envolvem a ciência.  

Santos (2007) ainda apresenta que, na contemporaneidade, o letramento 

científico pode ser concebido como uma prática social desde que esse 

conhecimento possibilite ao estudante compreender princípios básicos de 

fenômenos do cotidiano e ter capacidade de tomada de decisão em questões 

relativas a ciência e tecnologia em que estejam diretamente envolvidos, sejam 

decisões pessoais ou de interesse público. Na concepção de Santos (2007) uma 

pessoa funcionalmente letrada em ciência e tecnologia deve saber, por exemplo:  

 
(...) compreender satisfatoriamente as especificações de uma 
bula de medicamento; adotar profilaxia para evitar doenças 
básicas que afetam a saúde pública; exigir que as mercadorias 
atendam às exigências legais de comercialização, como 
especificação de sua data de validade, cuidados técnicos de 
manuseio, indicação dos componentes ativos; operar produtos 
eletroeletrônicos, dentre outros. Além disso, essa pessoa saberia 
posicionar-se, por exemplo, em uma assembleia comunitária 
para encaminhar providências junto aos órgãos públicos sobre 
problemas que afetam a sua comunidade em termos de ciência e 
tecnologia (SANTOS, 2007 p. 480). 

 

Santos (2007) apresenta que ao executar atividades pedagógicas em sala 

de aula visando o letramento cientifico como prática social é importante que o 

professor considere alguns aspectos, tais como: 1) relevância – encorajar os 

alunos a relacionar suas experiências escolares em ciências com problemas de 

seu cotidiano e desenvolver responsabilidade social; 2) motivação – despertar 
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maior interesse dos alunos pelo estudo de ciências; 3) comunicação e 

argumentação – ajudar os alunos a verbalizar, ouvir e argumentar; 4) análise – 

ajudar os alunos a desenvolver raciocínio com maior exigência cognitiva; 5) 

compreensão – auxiliar na aprendizagem de conceitos científicos e de aspectos 

relativos à natureza da ciência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização deste trabalho percebemos que a escola deve ser 

compreendida como um espaço de valorização os saberes sociais e a realização 

de atividades pedagógicas embasadas na perspectiva do ―letramento 

científico‖ pode ser uma estratégia de ensino que pode ser utilizada por 

professor visando alcançar esse objetivo.  

Esse trabalho também demonstrou que a pesquisa científica pode 

contribuir na convivência dialética da relação entre teoria apreendida durante 

o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares. Acreditamos 

ainda que, conforme revela Santos (2007), pensar e viver dialeticamente é, 

antes de qualquer coisa, lançar um olhar crítico e reflexivo sobre o mundo e 

seus fenômenos, e, tal postura pode ser proposta aos estudantes do Ensino 

Médio por meio da realização de atividades de pesquisa cientifica.  

 Por fim, com a realização desta discussão teórica percebemos que no 

contexto escolar contemporâneo é importante que o professor não se preocupe 

apenas com o conteúdo curricular a ser ministrado em sala de aula, mas 

também com a formação de cidadãos capazes de fazer uma leitura crítica e 

reflexiva do contexto social onde estão inseridos mediante a realização de 

atividades pedagógicas embasadas no ―letramento científico‖. 
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A LEITURA COMO REFLEXO DA IDENTIDADE: COMO 
FUMANTES LEEM O GÊNERO CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO 

NAS CARTEIRAS DE CIGARRO? 
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Estudar as diversas práticas de leitura dos inúmeros gêneros textuais que 
medeia as práticas sociais é um desafio constante para os cientistas da 
linguagem. Considerando tais práticas, nos inquieta compreender qual a 
percepção dos fumantes para a leitura de um gênero textual que tem traços 
persuasivos no que se refere ao ato de parar de fumar. Assim, como esses 
indivíduos parecem ver clara essa persuasão, esse é um aspecto bastante 
interessante para que possamos discutir a construção de identidades dos 
fumantes. Este trabalho tem como objetivo principal discutir as percepções de 
fumantes sobre o gênero textual campanha publicitária contra o fumo veiculado 
no suporte carteira de cigarro, bem como refletir de que maneira identidades 
são construídas e reveladas a partir dessas leituras. No que diz respeito às bases 
teóricas, nos pautamos em Koch e Elias (2006) e Marcuschi (2008) quando 
discutem o conceito de leitura; em Miller (2012) e Bazerman (2005), que 
caracterizam os gêneros textuais como formas de ação social; em Dionísio 
(2005), quando trata da multimodalidade; e em Fairclough (2001) e Woodward 
(2012) no que se refere à construção das identidades. Para o desenvolvimento 
do trabalho, selecionamos 5 diferentes campanhas em carteiras de cigarro e 5 
indivíduos fumantes para fazer a leitura de cada uma delas. Adicionalmente, 
realizamos a entrevista dos participantes, com vistas a compreender o processo 
de leitura empreendido por esses sujeitos. Pudemos perceber, de maneira geral, 
que os indivíduos não fazem uma leitura direta daquilo que está presente na 
carteira de cigarro, isso se refere tanto à parte textual, quanto à parte imagética. 
Na maioria dos casos, a identidade que é ressaltada é de (re)afirmação fumante, 
aparentemente sem interferências do texto persuasivo para o fim do ato. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Identidade. Gênero textual. Campanha 
publicitária de conscientização. Carteira de cigarro. 
 

ABSTRACT: Studying the various reading practices of the numerous textual 
genres that mediate social practices is a constant challenge for language 
scientists. Considering these practices, we are concerned to understand what the 
perception of smokers is for the reading of a textual genre that has persuasive 
traits regarding the act of quitting smoking. So, as these individuals seem to see 
this persuasion clear, this is a rather interesting aspect for us to discuss building 
identities for smokers. This work has as main objective to discuss the 
perceptions of smokers about the textual genre advertising campaign against 
the smoke conveyed in the cigarette wallet, as well as reflect how identities are 
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constructed and revealed from these readings. Regarding the theoretical bases, 
we focus on Koch and Elias (2006) and Marcuschi (2008) when they discuss the 
concept of reading; in Miller (2012) and Bazerman (2005), which characterize 
the textual genres as forms of social action; in Dionísio (2005), when it comes to 
multimodality; and in Fairclough (2001) and Woodward (2012) regarding the 
construction of identities. For the development of the work, we selected 5 
different campaigns in cigarette wallet and 5 individuals smokers to read each 
one of them. Additionally, we interviewed the participants, in order to 
understand the reading process undertaken by these subjects. We can see, in 
general, that individuals do not make a direct reading of what is present in the 
cigarette wallet, this refers to both the textual part and the imaginary part. In 
most cases, the identity that is emphasized is of smoker (re) affirmation, 
apparently without interference from the persuasive text to the end of the act. 
 

Keywords: Reading. Identity. Textual Genre. Advertising campanig. Cigarette 

wallet.  

 

1 INTRODUÇÃO 

  
 Numa sociedade grafocêntrica como a em que vivemos, as práticas de 

leitura permeiam as atividades de que as pessoas participam em seu cotidiano. 

Nessas práticas, o leitor não é passivo, mas participa ativamente da construção 

dos sentidos de textos verbais e imagéticos. Considerando a centralidade da 

leitura, torna-se relevante desenvolver estudos que investiguem o processo de 

interação pressuposto neste ato de ler.  

 É através das práticas de linguagem (que envolvem a leitura e a produção 

de textos orais e escritos) que as identidades dos sujeitos sociais são 

construídas. Nesse sentido, elegemos a campanha publicitária veiculada no 

suporte carteira de cigarro como objeto neste estudo. O objetivo do presente 

trabalho é discutir as percepções de fumantes sobre as mensagens 

antitabagistas veiculadas no verso das embalagens de cigarro, bem como refletir 

de que maneira identidades são construídas e reveladas a partir dessas leituras. 

Embora este seja um estudo preliminar, consideramos que sua relevância está 

em abordar uma temática que vem sendo amplamente discutida na sociedade, 

que é a questão do hábito de fumar e suas consequências, à qual relacionamos 

uma perspectiva sobre a leitura das campanhas antitabagistas como gênero 

textual. 

 Com vistas a atingir os propósitos delineados, o trabalho está organizado 

da seguinte maneira: em primeiro lugar, abordamos o conceito de identidade 
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em que o estudo está fundamentado; em seguida, explicitamos as noções de 

leitura, gênero textual e suporte que orientam a investigação; a seguir, 

caracterizamos o gênero campanha de conscientização contra o fumo que 

circula nas carteiras de cigarro; finalmente, discutimos as respostas de alguns 

fumantes a respeito de suas percepções sobre esse gênero, concluindo com as 

considerações finais. 

 

2 IDENTIDADE 

 
 A concepção de identidade em que o presente estudo está fundamentado 

assume uma compreensão não essencialista desse conceito, isto é, que não se 

trata de uma categoria fixa, imutável e universal, determinada por aspectos 

biológicos ou históricos (HALL, 2005), mas sim que a identidade é múltipla e 

está em constante processo de (re)construção (SILVA, 2012). Nessa perspectiva, 

a construção identitária está relacionada a sistemas de representação tais como 

a linguagem, de maneira que é nas práticas discursivas que ela se constitui e se 

molda (WOODWARD, 2012; FAIRCLOUGH, 2001). 

 As identidades não são definidas por aspectos meramente individuais, 

mas por um conjunto de traços que formam um mosaico (MOITA LOPES, 

2002) e que remetem aos grupos sociais. Esses diferentes componentes 

identitários interagem e constituem um artefato complexo, que se ressignifica 

nas práticas discursivas, as quais estão fundadas em relações de poder. Isso 

quer dizer que quanto maior o status de determinado grupo social, mais 

recorrente e positiva é a representação de seus traços identitários.  

 Neste estudo, enfocamos a identidade de indivíduos fumantes. Os 

motivos pelos quais selecionamos este grupo foram, em primeiro lugar, o seu 

número expressivo: em 2015, aproximadamente um bilhão de pessoas fumavam 

diariamente; nesse cenário, o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking de número 

de fumantes, o que corresponde a mais de dezoito milhões de homens e 

mulheres25. Em segundo lugar, consideramos que esse grupo se apresenta como 

um bom exemplo de como a identidade é mutável e constituída nas práticas 

discursivas, na medida em que as representações a respeito do consumo de 
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tabaco sofreram modificações significativas26 ao longo das últimas décadas do 

século XX e início do século XXI, deixando o hábito de fumar de ter uma 

conotação positiva no imaginário individual e social, vinculada ao status, à 

beleza, à sofisticação e ao poder (imagem incentivada pela indústria tabagista ao 

associar o cigarro às estrelas da mídia em geral, e em especial às do cinema da 

época) (VARGAS; BARBOSA; TAVARES, 2014) para apresentar uma conotação 

negativa, associada a um vício nocivo à saúde do fumante e das pessoas a sua 

volta. 

 Essa representação negativa do ato de fumar tem impacto na construção 

identitária do fumante e está estreitamente ligada ao discurso, especialmente no 

que se refere à ampla circulação de notícias e pesquisas sobre os malefícios do 

tabagismo, à divulgação de propagandas de conscientização antitabagismo, 

associadas a ações nos âmbitos econômico (como o aumento da taxação sobre o 

cigarro) e legal (como a proibição de fumar em locais público e/ou fechados, 

proibição das propagandas e a obrigatoriedade de trazer mensagens de 

advertência nas próprias embalagens de cigarro sobre os problemas que o 

hábito de fumar pode causar)27. Tendo em vista que este estudo investiga a 

influência da leitura das campanhas veiculadas nessas embalagens na 

identidade dos fumantes, nos tópicos seguintes abordamos os conceitos de 

leitura e gênero campanha de conscientização.     

 

3 LEITURA E GÊNERO TEXTUAL  

 

 A leitura é uma prática que permeia diversas situações da vida cotidiana 

em nossa sociedade. Nos estudos linguísticos, é possível localizar diferentes 

conceitos de leitura, que enfatizam as distintas dimensões implicadas no ato de 

ler, tais como a social, a cognitiva e a linguística. Nos estudos do letramento, 

Soares (2004) reconhece a leitura e a escrita como práticas sociais, em oposição 

à concepção de que essas atividades se restringem à mera codificação e 

decodificação. Para Leffa (1996), ler pode ser definido como uma habilidade de 
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alta sofisticação, que se constitui como um processo de interação entre texto e 

leitor em que a compreensão é central. Os textos são lidos a partir dos 

enquadres oferecidos pelos gêneros textuais. 

Os gêneros, então, podem ser compreendidos como construtos empíricos 

dinâmicos em torno dos quais se organizam as situações comunicativas e ―que 

apresentam padrões sociocomunicativos definidos por composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de 

forças históricas, sociais, institucionais e técnicas‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

Eles atuam como enquadres psicossociais que possibilitam o reconhecimento de 

maneiras sócio-histórica-culturais de utilizar a linguagem para agir socialmente 

e alcançar determinados fins (MILLER, 2012; BAZERMAN, 2005). 

Para os fins deste estudo, consideramos que a embalagem de cigarros se 

configura como o suporte de textos. No seu verso, são veiculados exemplares do 

gênero campanha de conscientização, nos quais são apontados os malefícios que 

o consumo do cigarro pode causar. Apesar de as embalagens não serem o 

suporte mais recorrente para a veiculação de textos publicitários, em especial 

quando se trata de textos que trazem informações contrárias ao consumo do 

produto vendido naquela embalagem, acreditamos que a escolha da carteira de 

cigarro para a divulgação das publicidades antifumo não é aleatória. Embora 

esses textos também circulem nos meios de comunicação, a embalagem do 

cigarro parece ser um suporte privilegiado para alcançar o fumante. Nesse 

processo, pressupõe-se que, como consumidor e manuseador diário do produto, 

o fumante seja o principal leitor da campanha de conscientização que é 

veiculada no verso da carteira de cigarros. O próximo tópico é dedicado a 

caracterizar esse gênero.   

 

4 O GÊNERO CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM CARTEIRAS 

DE CIGARRO 

 

Desde as últimas décadas do século XX, os avanços nas pesquisas 

permitiram associar o consumo de tabaco com o desenvolvimento de doenças 

em fumantes ativos e passivos. Nesse sentido, são recorrentes os alertas que 

divulgam as consequências negativas do tabagismo, que figura como um dos 
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principais fatores de risco de morte prematura28, pode aumentar as chances de 

enfermidades cardiovasculares, respiratórias e câncer (de pulmão, boca, 

laringe), por exemplo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o 

número de mortes provocadas pelo cigarro chega a sete milhões29, 

dimensionando o problema como uma questão de saúde pública, além dos 

possíveis impactos econômicos e ambientais atribuídos ao consumo de tabaco.  

Apesar de ser considerada uma droga lícita no país, o Brasil é um dos 

países que mais investe em restrições à indústria tabagista. Dentre estas 

restrições, está a regulamentação que obriga os fabricantes a inserirem na 

embalagem do produto advertências sobre os danos que ele pode causar. 

Acredita-se que, ao olhar para as imagens presentes nas advertências, uma 

parcela dos fumantes seja convencida a parar de fumar e/ou a desistir do 

cigarro quando estava prestes a fumá-lo30.  

Essas advertências podem ser reconhecidas como campanhas de 

conscientização, um gênero típico do domínio publicitário que, no caso em 

análise, tem como principal propósito conscientizar os fumantes sobre os riscos 

e os malefícios provocados pelo hábito de fumar, estimulando seu o abandono. 

Esse tipo de texto circulou pela primeira vez nas embalagens no fim da década 

de 1980, através do slogan ―O Ministério da Saúde adverte: Fumar faz mal à 

saúde‖. Somente a partir de 2002 é que a legislação determinou que fossem 

incluídas imagens que representassem o seu sentido (REZENDE JR., 2013). Nas 

palavras do autor, esse tipo de publicidade é veiculado com o:  

 
intuito de influenciar a mudança no comportamento do consumidor 
de produtos derivados de tabaco. O INCA [Instituto Nacional do 
Câncer] acredita que este tipo de abordagem contribui para que o 
fumante conheça a real dimensão dos riscos e danos causados pelo 
tabaco, tornando o primeiro passo na luta para se libertar do vício 
(REZENDE JR., 2013, p. 22).  

                                                           
28

 Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/Numero-de-fumantes-no-pais-diminuiu-nos-ultimos-25-

anos.    

Acesso em: 26 abr. 2018.  
29

 Fonte: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/ciencia. Acesso em: 27 abr. 2018. 
30

 “Segundo estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), 56% dos 2.216 fumantes 

entrevistados no País acreditam que as fotos de advertência são capazes de fazer uma pessoa deixar o 

cigarro. Outro levantamento, feito pelo The International Tobacco Control Policy Evaluation Project 

(ITC), realizado em 21 países, indica que 39% dos fumantes disseram que as imagens nas embalagens 

impediram que eles pegassem um cigarro quando estavam prestes a fumar. Para quem fuma um maço por 

dia, as advertências podem ser vistas em torno de 7.000 vezes ao ano”. Disponível 

em: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/modelo-mundial-advertencia-em-macos-de-cigarro-completa-

10-anos/n1597608180586.html. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/Numero-de-fumantes-no-pais-diminuiu-nos-ultimos-25-anos
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/Numero-de-fumantes-no-pais-diminuiu-nos-ultimos-25-anos
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/ciencia
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/modelo-mundial-advertencia-em-macos-de-cigarro-completa-10-anos/n1597608180586.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/modelo-mundial-advertencia-em-macos-de-cigarro-completa-10-anos/n1597608180586.html


 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
265 

 

 

Considerando que os gêneros orais e escritos são construtos multimodais, 

isto é, se organizam integrando mais de um modo de representação da 

linguagem (DIONÍSIO, 2005), constatamos que nos textos do domínio 

publicitário de maneira mais ampla e mais especificamente nas campanhas de 

conscientização contra o tabagismo veiculadas nas embalagens de cigarro essa 

multimodalidade é acentuada e utilizada como importante recurso de 

persuasão.  

Atualmente31, circula o conjunto de dez imagens representado na figura 

01 que, segundo Zanotti e Goveia (2009), corresponde ao terceiro momento da 

campanha antitabagista veiculada nas embalagens de cigarro iniciada em 2002. 

Tais imagens procuram representar as consequências do ato de fumar e chocam 

por sua crueza.  

 
Figura 01: Imagens de advertência contra o fumo veiculadas no verso da 

carteira de cigarros 

 

Fonte: Livro de advertências contra do tabagismo do Instituto Nacional do 
Câncer – INCA32 

 

É possível perceber uma organização recorrente que caracteriza os textos 

desse gênero: na parte superior, encontra-se uma mensagem verbal, formada 

por palavras-chave em caixa alta que sintetizam o dano causado pelo cigarro ou 

                                                           
31

 Consideramos o atual momento da redação deste trabalho (abril/2018). Em 2017, foi divulgada uma 

nova resolução está prevista para vigorar a partir de maio do corrente ano. Disponível em: 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/anvisa-divulga-novas-imagens-de-advertencia-para-embalagens-

de-cigarro.ghtml. Acesso em: 28 abr. 2018.  
32

 Disponível em: http://www.inca.gov.br/inca/Arquivos/Tabagismo/livroadvertenciascompleto.pdf. 

Acesso em 26 abr. 2018. 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/anvisa-divulga-novas-imagens-de-advertencia-para-embalagens-de-cigarro.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/anvisa-divulga-novas-imagens-de-advertencia-para-embalagens-de-cigarro.ghtml
http://www.inca.gov.br/inca/Arquivos/Tabagismo/livroadvertenciascompleto.pdf
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o caracterizam como produto tóxico; a maior parte do suporte é ocupado pela 

fotografia colorida em fundo preto que representa de maneira expressiva e 

impactante as consequências do tabagismo. Na parte inferior, é possível ler 

mensagens de advertência atribuídas ao Ministério da Saúde, que variam de 

acordo com a imagem em questão e especifica o malefício associado ao produto. 

Em seguida, é apresentado a forma imperativa ―Pare de fumar‖, ao lado do 

telefone do disque-saúde, que aparece centralizado na cor azul com fundo 

branco (136). Finalmente, na parte inferior direita tem-se o endereço eletrônico 

da Ouvidoria Geral do Sus (www.saude.gov.br). Percebe-se, assim, que nos 

textos publicitários em questão foram exploradas estratégias de construção, 

através de mecanismos da linguagem verbal combinados com recursos 

imagéticos de fotografia, luz, e cores que buscam informar e convencer o seu 

público-alvo. 

 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho se configura como uma pesquisa de natureza exploratória, 

na qual utilizamos como instrumento para a coleta de dados um questionário 

direcionado para indivíduos fumantes que foi respondido a partir da observação 

de cinco campanhas de conscientização em cinco carteiras de cigarro diferentes, 

uma por cada participante. As campanhas foram as direcionadas as mensagens 

de: INFARTO, IMPOTÊNCIA, GANGRENA, TERROR E MORTE. Assim, a 

análise dos dados foi feita qualitativamente a partir dos preceitos das teorias de 

identidade, leitura e gênero textual, como pudemos refletir nos tópicos acima. 

Desse modo, selecionamos cinco fumantes para responderem ao 

questionário. Esses sujeitos foram escolhidos por fazerem parte do convívio 

social dos pesquisadores, em razão da facilidade de acesso a eles. O questionário 

era composto por um total de 15 perguntas (Anexo), que foram divididas em três 

partes: na primeira, as questões diziam respeito ao perfil socioeconômico do 

participante; na segunda, as questões contemplavam a auto-representação do 

fumante e sua visão sobre o hábito de fumar; na terceira parte, as questões 

diziam respeito ao modo como os participantes liam o gênero campanha de 

conscientização veiculado no verso da embalagem de cigarros.   
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6 CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE FUMANTES A PARTIR DA 

LEITURA DA CAMPANHA CONTRA O FUMO VEICULADAS EM 

CARTEIRAS DE CIGARRO 

 

Em um primeiro momento, buscamos traçar um perfil dos participantes 

da pesquisa. Responderam o questionário três homens e duas mulheres. Essa 

proporção foi mantida considerando que na estimativa da população geral o 

número de homens fumantes é maior que o de mulheres. Os participantes têm 

entre 27 e 49 anos; no que se refere ao nível de escolaridade, um concluiu o 

Ensino Médio e quatro concluíram o Ensino Superior. Quanto às ocupações, um 

trabalha como atendente comercial, um trabalha como servidor público e dois 

como professores. Um não informou a ocupação. A renda familiar dos 

participantes foi bem diversificada, com uma predominância na faixa entre 4 e 

10 salários mínimos. Todos moram no interior do Estado de Pernambuco. A 

partir dos dados, é possível supor que, de modo geral, temos um quadro de 

pessoas mais maduras e com alto nível de escolaridade, o que gera a expectativa 

de um nível razoável de leitura. 

 No segundo momento, buscamos maiores informações sobre o hábito de 

fumar dos participantes. Perguntados há quanto tempo são fumantes, as 

respostas dos participantes variam em um intervalo entre 12 e 30 anos, de 

forma que todos cultivam este hábito há mais de uma década. No que se refere 

às possíveis razões pelas quais começaram a fumar, os participantes afirmaram 

que iniciaram por influência de amigos e porque, ―na época, era bonito, era 

moda‖, respostas que coincidem com pesquisas mais amplas a respeito do 

tabagismo promovidas por entidades nacionais33.    

 Questionados a respeito do desejo de parar de fumar, todos os cinco 

participantes responderam afirmativamente. Além disso, todos afirmaram 

apresentar uma autoimagem negativa no que se refere a ser fumante, isto é, 

consideram um hábito negativo, não gostando de serem fumantes. Nesse 

sentido, todos relataram que este hábito já causou algum tipo de 

constrangimento, tais como rejeições e insultos proferidos por pessoas não 

fumantes; interferência nos relacionamentos pessoais, em especial se o parceiro 

                                                           
33

Disponível em: 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-

controle-tabagismo/tratamento-do-tabagismo/perguntas-e-respostas. Acesso em 30 abr. 2018. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-controle-tabagismo/tratamento-do-tabagismo/perguntas-e-respostas
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-controle-tabagismo/tratamento-do-tabagismo/perguntas-e-respostas
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também não for fumante. Apesar de expressarem o desejo de parar de fumar, os 

participantes manifestaram também a ideia de há uma distância entre o desejo e 

o ato efetivo de abandonar o cigarro. Adicionalmente, um deles trouxe essa 

reafirmação da identidade fumante, no sentido de ―se conformar‖ com as 

possíveis consequências na saúde causada pelo hábito (conforme exemplo 02 

adiante). Isso é um indício de como as identidades podem ser contraditórias.  

Consideramos que esses aspectos ilustram o impacto do movimento 

antitabagista no que se refere à desconstrução da representação positiva do 

hábito de fumar e das medidas de controle, a exemplo da proibição de cigarro 

em ambientes públicos e/os fechados. Por um lado, percebemos o desejo dos 

fumantes de não se identificarem com esse grupo e a marginalização do hábito 

de fumar, que resulta em uma identidade marcada pela representação negativa. 

No terceiro momento da pesquisa, tivemos o intuito de explorar a leitura 

da campanha de conscientização veiculada nas carteiras de cigarro realizada 

pelos fumantes. Perguntados se já observaram as mensagens veiculadas neste 

suporte e o que acharam delas, os participantes afirmaram que sim; um deles as 

classificou como ―feias, repetitivas e desagradáveis‖; e dois disseram que evitam 

olhar, pelo medo das consequências ali representadas. Ainda sobre essa 

questão, duas pessoas explicaram que se no início as imagens causam um 

impacto, após algum tempo, os fumantes se acostumam com elas, de forma que 

deixam de chamar a atenção. Nas palavras de um dos participantes: 

 
Exemplo 01: Comentário do fumante a respeito da imagem no verso da carteira de 
cigarro 
Muito raro parar para observar, as poucas vezes que lembro de ter reparado não me causou 
espanto. Lógico, o medo é eminente, mas nada que não possa ser ignorado por um fumante 
inveterado. Não lembro o dia de ter ouvido alguém dizer que parou porque olhou a parte de trás 
da carteira de cigarros. Acho que isso serve para alertar os novos fumantes; ―olhe, não entre 
nessa...‖.   

 

 Dois participantes afirmaram que tais mensagens de conscientização os 

fizeram refletir sobre parar de fumar, no entanto três consideram que elas não 

têm influência sobre o seu hábito nem despertam o pensamento de abandono 

do hábito. Também solicitamos para os participantes identificarem o público-

alvo dessas campanhas, ao que dois responderam que se destinam aos 

fumantes; dois responderam que se destinam aos fumantes iniciantes ou 

curiosos e um respondeu que são voltadas para todo o público (entre fumantes e 

não fumantes). 
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 Questionados sobre quais os prováveis objetivos dessas campanhas, as 

respostas dos participantes se concentraram em três direções: duas pessoas 

afirmaram que elas objetivam conscientizar a população a respeito dos males 

causados pelo cigarro e mostrar as consequências do hábito de fumar; duas 

afirmaram que objetivam assustar os iniciantes e aqueles que desejam parar de 

fumar, através de terror psicológico; e uma considerou que o objetivo seria 

evitar que os adolescentes ingressem no hábito de fumar. Ainda sobre os 

objetivos das campanhas, podemos ver o exemplo 02. 

 
Exemplo 02: Comentário sobre os objetivos das campanhas de conscientização 
(...) Os fumantes que conheço não fazem questão de trazer o assunto à tona; logo que 
questionados, dão um jeito de mudar de assunto (me incluo nesse grupo), porque nosso 
inconsciente sabe que o hábito de fumar pode não chegar a ser a causa da nossa morte, no 
entanto temos a certeza de que no mínimo ele será o condutor, o que nos deixará vulneráveis no 
futuro. 

 

Finalmente, perguntamos se os participantes consideravam que esses 

textos conseguiam alcançar os seus objetivos e por que razão isso acontecia, ao 

que dois atestaram que não alcançavam, porque as mensagens apenas ilustram 

e depois de algum tempo passam despercebidas; dois responderam que talvez, 

porque cada pessoa tem sua própria personalidade e tais mensagens 

(combinadas com outros fatores pessoais) causam efeitos diferentes nas 

diversas pessoas; e uma não soube responder. A seguir, destacamos um trecho 

em que este último participante entende a questão: 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os nossos resultados estão em concordância com o estudo de Rezende Jr. 

(2013, p. IV) sobre o impacto persuasivo das publicidades antitabagistas no 

consumidor de cigarros, que conclui que:  

As campanhas antitabagistas são eficazes para alertar e conscientizar 
os indivíduos sobre os males causados pelo consumo do cigarro, mas 
ineficazes para influenciar suas atitudes e comportamentos. Embora 
estas consigam persuadir à crença nas mensagens, fazendo com que os 
indivíduos as vejam como verdadeira, isto não é suficiente para que a 
intenção de deixar de fumar torne-se um ato prático. 

 

 Pudemos perceber, de maneira geral, que os indivíduos não fazem uma 

leitura direta daquilo que está presente na carteira de cigarro, isso se refere 

tanto à parte textual, quanto à parte imagética. Na maioria dos casos, a 
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identidade que é ressaltada é de (re)afirmação fumante, aparentemente sem 

interferências do texto persuasivo para o fim do ato. Além disso, os fumantes 

ganham também contornos de minoria (CARVALHO, 2012) e isso é fortificado 

tanto pela percepção que os outros indivíduos que não fumam têm deles, quanto 

pela sua própria percepção do ato de fumar. 

 Como dissemos, este estudo tem algumas limitações em razão de sua 

natureza exploratória e da quantidade de dados, carecendo de outras 

investigações para que seja ampliado, considerando, por exemplo, as 

possibilidades entre os diferentes perfis de fumantes e os interesses econômicos 

e institucionais envolvidos nessa prática.  
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ANEXO 

Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns 

Estudo sobre ―A leitura como reflexo da identidade: como fumantes leem o 
gênero campanha de conscientização nas carteiras de cigarro‖ 

Professores: Amanda Cavalcante Lêdo e Renato Lira Pimentel 

Questionário 

Primeira parte: perfil socioeconômico 

1. Sexo:                                2. Idade:                                      3. Ocupação: 

4. Escolaridade: (   ) Ensino fundamental incompleto (   ) Ensino fundamental 
completo  

(   ) Ensino médio incompleto (   ) Ensino médio completo (   ) Ensino superior 

5. Renda familiar 

(   ) até dois salários mínimos (   ) de 2 a 4 salários mínimos (   ) de 4 a 10 
salários mínimos  

(   ) de 10 a 20 salários mínimos (   ) acima de 20 salários mínimos 

Segunda parte: Sobre o hábito de fumar 

6. É fumante há quanto tempo? 7. Por que você começou a fumar? 8. Você 
deseja parar de fumar? 9. Você gosta de ser fumante? (autoimagem 
positiva/negativa) 10. Esse hábito já causou algo negativo? 

Terceira parte: Sobre a carteira de cigarro e o gênero campanha de 
conscientização 

11. Você já observou as mensagens (imagens, textos) colocados no verso da 
carteira de cigarro? O que você achou delas? 
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12. Já pensou em parar de fumar quando observa aquelas mensagens da carteira 
de cigarro? Aquela mensagem de conscientização tem algum resultado sobre o 
seu ato de fumar? 

13. Você acha que as mensagens veiculadas no verso da carteira de cigarro são 
destinadas para quem? (público-alvo) 

14. Na sua opinião, qual o objetivo das mensagens publicadas no verso da 
carteira de cigarro? 

15. Você acha que essas mensagens conseguem atingir seu objetivo? Por quê? 

Muito obrigado pela atenção!  
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VIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA DO NARRADOR NA POESIA 
MARGINAL “BRUNA PAIXÃO” DE PEDRO BOMBA 

 

Larissa Paula Lemos de Lima34 

 

Nesse artigo, analisamos a poesia marginal ―Bruna Paixão‖ de Pedro Bomba, 
com o objetivo de entender, através da discussão acerca da mudança das 
narrativas orais ao longo do tempo, a veracidade de um narrador sobre uma 
personagem travesti. A autenticidade da travestilidade foi refletida em função 
da fidelidade, a qual o poeta, que não é uma pessoa trans gênero, conseguiu dar 
a seu personagem, bem como os questionamentos acerca da identidade e do 
papel exercido no meio social. 

PALAVRAS CHAVE: Poesia marginal. Narrador. Travestilidade 

 

A poesia marginal é um ato político, sobretudo. Os poetas marginais fogem do 

mercado editorial e buscam um espaço mais livre para falar sobre os elementos 

e os sujeitos que estão fora dos padrões sociais. Com a força da voz e a 

performance do corpo fazem muito mais que arte, eles marcam um lugar 

histórico e político de posicionamento frente às questões ditas ―tabu‖ na 

sociedade.  

Esse artigo objetiva analisar o poema ―Bruna Paixão‖ de Pedro Bomba, poeta 

marginal e jornalista de Aracaju, presente na primeira edição da série 

―Encruzilhadas‖, produzido pela Jenipapo Audiovisual, produtora audiovisual 

de Belo Horizonte, Minas Gerais. Entende-se a performidade como parte 

essencial da poesia marginal, o poeta dá vida às suas palavras com a força da voz 

e beleza da ação do corpo. O audiovisual (narrativa cinematográfica) é o terceiro 

elemento que completa a narrativa poética, e nele se encontra vários elementos 

que completam a performance e traduzem em imagens aspectos marcantes da 

vida cotidiana do personagem travesti do poema.  

No entanto, o foco nesse trabalho é a narrativa verbal, sob a categoria de 

narrador.  

O recorte foi feito com o objetivo de analisar a vivência e experiência do 

narrador sob a visão de Benjamin (1994), tal como o resgate às tradições orais 

de narração que traz a poesia marginal, e que segundo o autor citado se perdeu 

com a ascensão dos romances e da imprensa. A análise do eu-lírico da poesia, 

uma travesti, e, portanto, uma mulher transgênero¹, foi embasado em 
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Fernandes (2016). A personagem travesti vive os dilemas de construção e 

aceitação do próprio eu e também clama por seu espaço no social.  

Como a poesia é narrada por um homem cis gênero, refletiu-se aqui acerca 

daveracidadeda personagem Bruna Paixão. Os estudos sobre identidade de 

gênero e travestilidade levantaram questionamentos quanto às subjetividades 

atreladas ao sujeito travesti, relacionados com questões de corpo, como também 

a fatores psicológicos. Procurou-se considerar se a personagem nessa poesia se 

submete ao sistema de padrões heteronormativos, ou se ela consegue romper 

com essas opressões, pelo menos em um nível de consciência como ser humano 

que possui desejos e metas na vida igual a qualquer outra pessoa. 

 

A vivência e a experiência do narrador Pedro Bomba 

 

A arte de narrar modificou-se bastante ao longo do tempo.  Walter Benjamin 

discute como a narração era um exercício que contava com a absorção e 

transmissão das histórias de um povo. Faz parte desse conjunto de pessoas que 

passam experiências via oralidade: aquele quem viveu e conta suas vivências; 

aquele que propaga as experiências alheias; aqueles que disseminam as 

tradições do seu povo, comunidade, sociedade; aqueles que agem como 

ouvintes, pois as experiências destes também são integradas às narrações.  

A habilidade de narrar uma história devidamente se relaciona diretamente com 

a capacidade de trocar experiências, o narrador utiliza essa relação para dar 

forma as suas narrativas, que por si terão uma utilidade prática para os 

interlocutores. A grande questão das dificuldades da narração está na 

comunicação de experiências, e o modo ao qual na contemporaneidade isso 

deixa de ser visto como importante, e passa a ocupar um lugar obsoleto.  

Na consolidação burguesa, a informação se destaca como forma de 

conhecimento. Essa ascensão tornou a informação mais rápida preferível aos 

conselhos embasados pelas sabedorias antigas. Com o surgimento da imprensa 

no sistema capitalista, a velocidade na veiculação de informações cresceu na 

história moderna, da mesma maneira que a sabedoria contida nas tradições 

orais foi deixada de lado. 

Então, apesar dos acontecimentos terem suas próprias peculiaridades, o modo 

de contar os fatos ocorridos em determinado tempo e lugar é semelhante. A 

informação divulgada na imprensa se encaixa em um molde de relato que não 
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contém o propósito e a riqueza que as narrativas orais possuíam. O processo de 

enfraquecimento da narrativa tem origem com a eclosão do romance nos 

primórdios da modernidade. Como o romance está concentrado no livro, e não 

nas narrativas orais, à medida que a preferência pela leitura se expande, as 

histórias são cada vez menos ouvidas. 

Na contemporaneidade, a cultura das narrativas orais faz parte de espaços 

alternativos. Não é objeto de consumo da grande parte da população. Os 

romances em livro têm um espaço muito maior no cotidiano das pessoas. A 

tradição oral é resgatada em contações de histórias, que podem acontecer em 

espaços de promoção de arte e cultura, como teatros, por exemplo, ou até 

mesmo na rua, que é um dos palcos dos poetas marginais. Quando a poesia é 

divulgada em um espaço público como as ruas de uma cidade há um 

questionamento subjacente do sistema dominante de disseminação de conteúdo 

literário.  

A força da poesia marginal não fica restrita apenas a arte literária, ela aparece 

na performance do poeta, que carrega a poesia de forma e sentido; no 

significado histórico de ser um poeta da marginalidade, uma vez que ele não 

depende de editoras; na interação com os interlocutores, quando ao momento 

poético. A tradição oral das narrações são retomadas pela voz de quem gosta de 

falar sobre e para as minorias. 

Na poesia marginal se fala do morador da periferia que batalha pela vida, da 

mulher que se empodera e enfrenta uma ordem patriarcal repressora, da 

travesti que é vista socialmente como objeto de fetiche, mas que deseja ser vista 

como sujeito autônomoque é livre pra encontra o amor. Então as experiências 

pelas quais essas pessoas passam tão cheias de ensinamento, e questionadoras 

do espaço e das repressões que vivem cotidianamente são verbalizadas na 

performance do poeta que se afasta também da pressão editorial e encontra 

liberdade para falar dos marginais sociais. Entra em cumplicidade, o resgate à 

narrativa por meio da oralidade, o afastamento dos poetas marginais do 

mercado editorial, a representação das minorias e questionamentos a um 

sistema excludente feitos na poesia. 
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A travestilidade da personagem Bruna Paixão 

 

A relação da personagem travesti na poesia ―Bruna Paixão‖ de Pedro Bomba 

com a construção do seu corpo, sua personalidade e o modo como sua 

travestilidade é vista em sociedade é questionadora sobre até que ponto ela 

consegue transcender as estruturas de poder que a oprimem. Essa transgressão 

pode se dar a nível social ou individual. Segundo Bordieu (2007) conforme 

citado por Fernandes (2016, p.10), os homens e mulheres que atravessaram as 

fronteiras do gênero se travestindo na busca de afinar seu corpo biológico ao 

corpo desejado para construir uma identidade ou viver uma subjetividade que 

foge aos padrões sociais de normalidade, dentro das minorias são as maiores 

vítimas de violência simbólica e física sofrida pelos sujeitos homoeróticos. 

Pela forte ligação com o feminino, a travesti é estereotipada como alguém que 

busca ser mulhertal quais os sujeitos cis gênero,ou seja mulheres que nasceram 

com o sexo biológico feminino e se identificam como tal na sociedade. Na 

verdade, a travesti se veste da maneira semelhante ao que é considerado 

socialmente da esfera feminina, porque os conceitos de feminilidadee 

masculinidade são passíveis de discussões, já que a determinação do que é 

associado ao sexo feminino e ao sexo masculino é produto de uma construção 

sócio-histórico que usa do discurso binário para exercer o controle sobre os 

corpos. O binarismo estabelece que alguém só podepertencer a um único 

gênero, no entanto a travestilidade entra em confronto com esse discurso pois o 

sujeito transgênero flui entre o gênero dito masculino e o dito feminino. 

A travesti não é o indivíduo que se veste de mulher, mas alguém que se baseia 

no estereótipo feminino para criar uma nova imagem e identidade 

gênero,Oliveira apud Fernandes, (2016, p.18)Desde a infância, a travestilidade 

dá sinais, seja na identificação com o sexo oposto, no homoerotismo ou na 

percepção de que há algo diferente em si, que aparentemente não há nas outras 

crianças. 

Uma grande parte das representações dos sujeitos homoeróticos na literatura 

brasileira foi feita de um ponto de vista de ideologias machistas, que 

reproduzem preconceitos e associam a homoafetividade a algo negativo. Então, 

o personagem que destoa da normalidade heterossexual cis gênero nas 

produções literárias frequentemente é ligado à promiscuidade, por exemplo, 

entre outros fatores vistos como negativos perante a sociedade. Contudo, a 
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maior visibilidade que essas minorias estão adquirindo seja pela militância 

pelos seus direitos de cidadão parte constituinte da sociedade, ou pela busca de 

espaço pra se assumir enquanto sujeito homoerótico traz mudanças histórico-

culturais que contestam a repressão do discurso falocêntrico que dita o padrão 

―normal‖ a ser seguido, e exclui de maneira objetiva e subjetiva todos que fogem 

às normas.  

Na poesia ―Bruna Paixão‖, os conflitos e o estranhamento com o próprio corpo 

começam desde a infância, ainda que de modo quase sutil. Em um primeiro 

momento parece que o narrador está falando de duas pessoas diferentes, de 

sexos biológicos opostos, uma menina e um menino. Em outras partes da poesia 

fica mais evidente a fluição entre gêneros da personagem. 

Trancado no quarto, 

na frente do espelho, 

quer ser ele mesmo, 

com a parte de fora estranha 

da parte de dentro da alma.  (BOMBA, 2014) 

 

O estranhamento com o corpo e a identidade, e posteriormente, os conflitos 

familiares, resultado da falta de acolhimento de seus parentes, levam a travesti a 

buscar por ambientes onde ela se sinta aceita, e construa o seu físico feminino.  

As oportunidades no mercado de trabalho não abrangem toda a população, e as 

travestis ocupam uma grande parte desses desempregados porque as empresas 

não contratam essas pessoas, então a prostituição acaba se tornando o meio do 

ganhar dinheiro da maioria.A esquina das ruas, especialmente no turno 

noturno, é o espaço delas, o palco no qual elas fazem sua performance pra atrair 

o seus clientes. Também é um espaço deempoderamento, pautado na 

preferência e elogio de quem solicita seus serviços. Lá seu corpo é desejado e se 

torna objeto de fetiche sexual. A rua é local daqueles excluídos pelo 

tradicionalismo padrão que ronda a sociedade, onde poeta marginal depara com 

um território onde todos os marginais se encontram ou buscam se encontrar, e 

ali a sua poesia se realiza.  

Ele pode recitar sobre o pobre, o negro e a travesti, sem a censura de um 

mercado editorial controlado pela máquina capitalista. Observa-se bem que o 

narrador manifesta de modo transparente sua trajetória desde a infância como 

uma pessoa transgênero. Entram em questão os conflitos na construção da sua 
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identidade, o processo de aceitação da persona que ele é, o desejo de ser aceita 

no meio social como alguém vive relações amorosas profundas; a ânsia de ser 

enxergada além da performance que ela faz sobre si mesma. O narrador da 

poesia reivindica o seu espaço enquanto sujeito que possui suas particularidades 

e idealizações para a vida. Na poesia Bruna Paixão, a personagem questiona a 

maneira a qual uma sociedade repressora que dita padrões de vida 

heteronormativos, nos quais a maioria das pessoas não se encaixa, a oprime. 

Essa travesti não se coloca como um sujeito que aceita as violências simbólicas 

que é vítima sem refutar a posição em que colocam os sujeitos transgêneros 

como ela. 

A veracidade do narrador travesti pode ser identificada aa poesia de Pedro 

Bomba. O poeta é um homem cis gênero, nasceu com o sexo biológico 

masculino e se identifica como homem em sociedade. Provavelmente, no círculo 

de convívio do poeta as travestis estão presentes, dado á honestidade com a qual 

essa poesia foi construída. Ele pode não ter a experiência do que é ser um 

sujeito transgênero, no entanto, segundo Benjamin (1994), o narrador incorpora 

à sua narração as experiências dos seus ouvintes, então ele narra baseado na sua 

própria experiência ou nos relatos alheios.  

 

Considerações Finais 

 

Nessa poesia, o poeta construiu seu narrador com tamanha verdade que mostra, 

como discutiu Benjamin (1994), a dimensão utilitária da narração. Para ele, o 

narrador é um bom conselheiro, e a utilidade da sua narração consta em um 

ensinamento moral, uma sugestão prática, uma norma de vida, entre outros 

tipos de ensinamento que se tira a partir da experiência da narração. Na poesia 

marginal a tradição oral de narrativas é retomada, e dá espaço a voz da pessoas 

que são silenciadas numa sociedade repressora. A personagem Bruna Paixão 

expõe na fala á realidade marginal a qual é submetida diariamente. Ela é um 

sujeito questionador do papel que exerce em sociedade e da visão limitada, 

assim como preconceituosa, que os indivíduos que não convivem e não 

compartilham esse modo de vida têm sobre ela. 

Consta aqui, uma poesia que toma forma de protesto na performance de um 

poeta que conhece o sujeito o qual toma como narrador, se compadece da sua 

luta, e consegue colocar em versos a voz daqueles que são silenciados por um 
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maioria repressora. Dessa forma, a vivência de uma realidade tão cruel é 

partilhada por quem é agente passivo dela, e por aqueles que convivem de perto 

e possuem um mínimo de sensibilidade e empatia pelas dores das outras 

pessoas, se afetam de alguma forma com os estigmas sofridos no dia a dia dos 

marginalizados da sociedade. Assim como não tomam o protagonismo na luta 

deque esta à frente da militância, mas conseguem falar juntamente com essas 

pessoas. 
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Introdução: Este trabalho trata do conceito e função da identidade a partir da 
subjetividade discursiva em Clarice Lispector. Essa  ideia metafísica de 
identidade de algo também pode ser definida por outros elementos que, por 
definição, são seus opostos. Como o belo e o desprezível ou como a morte parece 
falar sobre a vida quando esta é perdida. No livro A Hora da Estrela”, publicado 
em 1977, Clarice adota um alter-ego masculino que narra a história de Macabéa, 
uma pobre alagoana que se muda para o Rio. O narrador-escritor assegura 
durante todo o enredo que sua única finalidade em vida é escrever e utiliza a 
escrita para externar suas angústias e incômodos perante a existência. Essa 
construção angustiada da identidade também pode ser percebida em ―O Duplo‖,  
do escritor ocre e um dia se depara com uma ―cópia‖ sua que é melhor que ele 
em tudo. Objetivo: o russo Fiódor Dostoievski, cujo enredo consiste em um 
rapaz que vive uma vida medíocre. O objetivo deste estudo, portanto, foi 
analisar os recursos discursivos utilizados por Clarice Lispector na construção 
identitária.  Método: foram  utilizadas, principalmente, a pesquisa bibliográfica 
e a descritiva. Quanto ao método, foi utilizado o descritivo  e a Análise do 
Discurso. Resultados e discussão: inúmeros pensadores propuseram 
conclusões para a problemática da construção identitária.  Uma destas é que 
existem propriedades essenciais (que são elementos intrínsecos a algo específico 
para formar aquilo que ele é) e propriedades acidentais, que podem ser 
removidas sem descaracterizar o objeto em questão (o que distinguiria os dois 
personagens de Dostoievski, já que ambos não compartilham as mesmas 
propriedades, por exemplo). Esse estudo descreve como isso acontece na 
produção literária de Clarice Lispector, especialmente, no livro A Hora da 
Estrela. Conclusão: contrariando a milenar frase ―torna-te o que tu és‖, Clarice 
Lispector assegura que ―todo momento de achar é um perder-se a si próprio‖. A 
cada nova descoberta estamos mais distantes de compreendermos o que de fato 
faz parte da nossa alma. A imortal alma já definida, citada e pesquisada há 
centenas de anos é intrínseca ao homem e tudo que a ele pertence. Seu corpo 
não passa de algo que apenas trabalha para conter sua alma selvagem e que dita 
sua natureza. Tal essencialidade deste espectro humano contesta a definição 
social de identidade através da estética exterior. 
Palavras-chave: Identidade. Literatura. Clarice Lispector. 
 
 
1 Introdução 
 
     ―O senhor Golyádkin reconhecera por completo seu amigo noturno. O amigo 

noturno não era senão ele mesmo — o próprio senhor Golyádkin, outro senhor 

Golyádkin, mas absolutamente igual a ele —, era, em suma, aquilo que se chama 

o seu duplo, em todos os sentidos...‖. Este trecho  está contido na obra ―O 

Duplo‖, do escritor russo Fiódor Dostoievski, cujo enredo consiste em um rapaz 
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que vive uma vida medíocre e um dia se depara com uma ―cópia‖ sua que é 

melhor que ele em tudo. No livro de 1846, Dostoievski levanta uma questão 

secular muito explorada por filósofos ao longo da história humana: o conceito e 

função da identidade. 

Inúmeros pensadores propuseram conclusões para esta problemática. Uma 

destas é que existem propriedades essenciais (que são elementos intrínsecos a 

algo específico para formar aquilo que ele é) e propriedades acidentais, que 

podem ser removidas sem descaracterizar o objeto em questão (o que 

distinguiria os dois personagens de Dostoievski, já que ambos não 

compartilham as mesmas propriedades, por exemplo). 

O filósofo David Hume, por outro lado, afirma que a identidade de um ser não é 

constante, não persiste ao passar do tempo, e nenhum indivíduo continua o 

mesmo desde o seu nascimento até sua morte. 

Este estudo trata da construção identitária na obra de Clarice Lispector. Tem 

como recorte na produção literária dela os livros  ―A Hora da Estrela”, 

“Felicidade Clandestina” e ―A Paixão Segundo G. H.‖ A análise desse  trabalho, 

com suporte em alguns pensadores  como Foucault e o alemão Martin 

Heidegger,   percorre algumas das teias discursivas acerca das imagens da 

identidade construídas por Clarice. 

 

2  A construção identitária de Macabéa  

Entre tantos conceitos importantes  (des)construídos pela pós-modernidade, 

indubitavelmente,  o de identidade ocupa grande espaço. Para Hall (2006:10), 

existem  três concepções de identidade ligadas à definição de sujeitos do 

Iluminismo, sujeito sociológico e o pós-moderno. 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da 
pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, 
unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de 
ação [...] A noção de sujeito sociológico refletia a crescente 
complexidade do mundo moderno e a consciência de que este 
núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, 
mas era formado na relação com ‗outras pessoas importantes 
para ele‘, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 
símbolos- a cultura-[...] O próprio processo de identificação, 
através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 
tornou-se mais provisório, variável e problemático. Esse 
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processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como 
não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A 
identidade torna-se uma ‗celebração móvel‘: formada e 
transformada. 

 

A ideia metafísica de identidade de algo pode ser definida por diversos 

elementos que, por definição, são seus opostos. Como o belo e o desprezível ou 

como a morte parece falar sobre a vida quando esta é perdida. Esta última 

colocação, em particular, aparece em evidência na obra de Clarice Lispector “A 

Hora da Estrela”. Na novela publicada em 1977, Clarice adota um alter-ego 

masculino que narra a história de Macabéa, uma pobre alagoana que se muda 

para o Rio. O narrador-escritor assegura durante todo o enredo que sua única 

finalidade em vida é escrever e utiliza a escrita para externar suas angústias e 

incômodos perante a existência (―Por que escrevo? Antes de tudo porque captei 

o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz o conteúdo [...] Escrevo 

por não ter nada a fazer no mundo: sobrei e não há lugar para mim na terra dos 

homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado, não suporto mais 

a rotina de me ser [...]‖). Assim, a primeira figura identitária que percebemos na 

obra é a do próprio autor, que se define apenas através do que escreve.  

O sentimento de aflição e desconforto citado pelo narrador, que mais tarde 

recairá sobre a protagonista, pode ser explicado pelo filósofo alemão Martin 

Heidegger quando este afirma: ―o mundo surge diante do homem aniquilando 

todas as coisas particulares que o rodeiam e, portanto, apontando para o nada‖ 

o que gera esta sensação de angústia e o leva a questionar sua existência. Porém 

outro sentimento presente na fala do escritor é o de revolta e, principalmente, 

como o perfil passivo da protagonista também o aflige (―Ela [Macabéa] me 

incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça, E ela tanto me incomoda 

quanto menos reclama. Estou com raiva [...]‖). Fugindo um pouco da linha 

teórica de Heidegger, o filósofo francês Albert Camus propõe uma outra reação 

à crise existencial e a desesperança. Em sua obra ―O Mito de Sísifo‖, Camus 

explora o mito de Sísifo, escrito por Homero:Sísifo, que desafiou os deuses; 

quando capturado sofreu uma punição: para toda eternidade, ele teria de 

empurrar uma pedra de uma montanha até o topo; a pedra então rolaria para 

baixo e ele teria que começar tudo novamente. A tarefa infinita e sem sentido de 

Sísifo se compara à nossa vida moderna. Porém, ao perceber esta falta de 
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sentido na vida, Camus afirma que o que é gerado a partir disso não é o suicídio, 

a desesperança e sim a revolta (―Eu me revolto, logo existimos‖: citação presente 

em seu outro livro “O Homem Revoltado”). 

Em seu trabalho de mestrado ―Clarice Lispector: Itinerário, influência e a busca 

do Ser em A hora da Estrela‖, Viviane de Aquino Queiroz explora essa 

correlação entre Rodrigo (alter-ego de Clarice) e Macabéa:―Foi desse modo, 

inserido nessa reflexão que, no exercício de sua escrita, Rodrigo criou Macabéa, 

primeiramente enquanto um Ente e não como um Ser. O que o conduz à 

constatação de que não há um modo de existir originário, essa espécie de 

princípio comum a todos os homens nada mais é do que um vazio. Essa 

consciência possibilita que se busque o sentido da vida e também desponta 

como fonte de dúvidas, assinalando a ruptura de cada ser individual com um 

modo de existência originário‖. 

Pensando Macabéa como um ser à parte, a protagonista é constantemente 

descrita como passiva, ignorável, não muito marcante, que ela era ―doce e 

obediente‖ e com um ―rosto que pedia tapa‖. As características 

comportamentais e estéticas da personagem determinam suas ações: ela possui 

um trabalho medíocre que paga pouco, teve um breve relacionamento com um 

rapaz que não a tratava bem, mora em um cubículo com outras quatro moças e 

anda e fala de maneira retraída e acuada. Todas as circunstâncias culminam 

para que Macabéa aja e seja compreendida de forma a ser esquecida. Ela faz o 

que ela é. Toda a narrativa nos conta que Macabéa questiona até a sua definição 

como pessoa e existência no mundo: ―(...) desculpe, mas acho que não sou muito 

gente‖. A filósofa americana Judith Butler em seu livro “Quadros de Guerra: 

Quando a Vida é Passível de Luto?” questiona e tenta definir o conceito social 

de ―vida‖:‖ Em outras palavras ‗essa vida terá sido vivida‘ é a pressuposição de 

uma vida cuja perda é passível de luto, o que significa que esta vida poderá ser 

considerada vida, e será preservada em virtude dessa consideração. Sem a 

condição de ser enlutada, não há vida, ou melhor dizendo, há algo que está vivo, 

mas é diferente de uma vida‖. A partir disso, podemos considerar que a 

existência de Macabéa não pertence a este conceito de vida, uma vez que não 

criara laços afetivos o suficiente para que sua morte gerasse um sentimento de 

perda (―O seu viver é ralo. Sim. [...] A única coisa que queria era viver. Não sabia 

para que, não se indagava‖). 
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Outro ponto importante sobre a caracterização de Macabéa é a sua condição 

financeira e social. Sua pobreza é evidenciada não só como mais um elemento 

negativo, mas também tem caráter de denúncia: ―Se o leitor possui alguma 

riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como às vezes é o outro. Se é 

pobre, não estará me lendo porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve 

fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape da vida 

massacrante da média burguesia. (...) Embora  a moça anônima da história seja 

tão antiga que podia ser uma figura bíblica. Ela era subterrânea e nunca tinha 

tido floração. Minto: ela era capim.‖. É virtuoso e difícil representar um cenário 

de miséria em uma obra literária. É virtuoso correr o risco.  

3-Identidade, Memória e Poder  

Clarice Lispector também se dedicou muito às crônicas e contos. Um deles foi 

Felicidade Clandestina, de livro homônimo. Este é um dos diversos trabalhos 

que remetem à linha autobiográfica da autora. Nas histórias, uma menina 

rechonchuda e ―má‖ nega à narradora o livro de Reinações de Narizinho e a 

pede que volte no dia seguinte e nunca cumpre até que a mãe da suposta vilã 

aparece e desfaz as maldades da filha. Pelo eu lírico ser apresentado em 

primeira pessoa, pode-se inferir que esta foi uma experiência vivida pela própria 

Clarice. A memória é essencial na construção empírica e sensitiva do texto. A 

transmissão de sentimentos em todas as fases do texto é constante: a esperança 

da promessa se cumprir (―Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o 

dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o 

amor pelo mundo me esperava‖), a raiva e espanto diante da maldade da outra 

menina (―Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse 

todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para 

eu sofrer, às vezes, adivinho.‖), o desejo (―Era um livro grosso, meu Deus, era 

um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o‖) e finalmente a 

conquista da tão sonhada recompensa (―Entendem? Valia mais do que me dar o 

livro: "pelo tempo que eu quisesse" é tudo o que uma pessoa, grande ou 

pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava 

estonteada, e assim recebi o livro na mão.‖). 

A narrativa contém diversas indicações do tempo atual, como se a história fosse 

contada como uma lembrança. ―E eu, que não era dada a olheiras, sentia as 
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olheiras se cavando sob os meus olhos espantados‖ este trecho representa um 

amadurecimento precoce da personagem causada pela tamanha surpresa 

acarretada pela perversidade de sua rival. ―A felicidade sempre ia ser 

clandestina para mim. Parece que eu já pressentia‖ e ―Mal sabia eu como mais 

tarde, no decorrer da vida, o drama do "dia seguinte" com ela ia se repetir com 

meu coração batendo‖ estes excertos também apresentam elementos da origem 

psicológica e não-linear da história. 

O misticismo que permeia a infância da criança Clarice é definida pelas obras 

literárias com as quais ela tem contato e seus hábitos de leitura. A 

caracterização dessa garota que lhe proporcionou uma ―tortura chinesa‖ é fiel 

aos estereótipos de vilões de contos infantis: ―Mas que talento tinha para a 

crueldade. Ela toda era pura vingança‖ além de possuir uma aparência distinta 

das ―mocinhas‖ (―Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente 

crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme. [...] Como essa menina devia 

nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de 

cabelos livres.‖). O contato com essa menina gerou descobertas de ordem 

pessoal e íntima na protagonista (―Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: 

como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu 

sofra.‖) o que se pode concluir que alterou sua percepção anterior e agregou um 

valor pessoal e afetivo a nova conquista: o livro adquirido. Felicidade 

Clandestina representa um momento ímpar e transformador na vida da 

personagem-autora, traduzido através do impasse entre ela e sua inimiga de 

menor potencial ofensivo. A mulher e o amante de que menciona, finalmente 

reunidos. 

Todas as relações de poder iniciam seu processo através da linguagem, 

incluindo as micro e imperceptíveis hierarquias. No conto Obsessão, é 

apresentado um exemplo desse fenômeno. A protagonista Cristina vive uma 

vida mediana com seu marido Jaime até que, após estar curada de uma doença, 

a família dela a convence a passar uma temporada em Belo Horizonte. Lá, 

alojada em uma pensão, conhece Daniel, um rapaz que lhe chama a atenção 

instantaneamente e os dois criam uma relação abusiva. Daniel a humilha, a 

subestima diversas vezes e questiona sua capacidade intelectual 

constantemente. Ele exerce domínio sobre Cristina apenas através do discurso. 

Em sua aclamada obra As Palavras e as Coisas, o filósofo francês Michel 
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Foucault explora o poder da linguagem nas relações humanas ao longo da 

história: ―Nesse papel, a linguagem transforma a sequência das percepções em 

quadro e, em retorno, recorta o contínuo dos seres em caracteres‖. Desta forma, 

a percepção das coisas se dá através do que conseguimos decodificar de 

mensagens oferecidas sobre os objetos externos e sermos influenciados por eles. 

Cristina, diante dos pensamentos filosóficos de Daniel,  sente-se diminuída e 

fascinada e passa a idolatrá-lo (―Eu mesma, com pouca imaginação e pouca 

inteligência, não pensava senão de acordo com minha estreita realidade‖; 

―Como eu o admirava. Quanto mais sofria o seu desprezo, tanto mais eu o 

considerava superior, tanto mais o separava dos ‗outros‘‖.). A protagonista 

passa, então, a viver em função desta adoração. Os pensamentos e opiniões que 

ela tem de si se equivalem às opiniões dele sobre ela e seus comportamentos: 

tudo que Cristina é se transforma em ―tudo que Daniel pensa sobre ela‖. A 

personagem se anula para depositar esperança na ideia do ser amado amá-la de 

volta e então,  se preenche com todas as imagens inadequadas que ele possui 

dela. Auto completar-se com visões externas e invalidar conhecimentos próprios 

sobre si é uma forma de opressão. 

Daniel aparece como algo que Cristina almeja ser, não alguém que ela deseja. 

Em alguns momentos ela retrata o sentimento de que ele talvez seja apenas um 

meio de transação para sua elevação pessoal: ―Talvez Daniel tenha agido apenas 

como instrumento, talvez meu destino fosse mesmo o que segui, o destinos dos 

soltos na terra, dos que não medem suas ações pelo Bem e pelo Mal, talvez eu, 

mesmo sem ele, me descobrisse um dia, talvez, mesmo sem ele, fugisse de Jaime 

e de sua terra. Que sei eu?‖. Apesar de todos os comportamentos 

manipuladores, Cristina o perdoa, por considerar que ele também sofre por 

buscas incessantes para saciar desejos inalcançáveis e exercer poder sobre 

pessoas: ―Tudo lhe perdoo, tudo perdoo aos que não sabem se prender, aos que 

se fazem perguntas. Aos que procuram motivos para viver, como se a vida por si 

mesma não se justificasse‖. Com isso, ela retorna para Jaime, a quem considera 

acolhedor, porém firme: ―Meus nervos se relaxaram. Jaime, tu existes. És real. 

Tuas mãos são fortes, elas me aceitam. Tu também gostas de chocolate‖.  

O processo de libertação e amor próprio é um caminho solitário. A 

ressignificação da palavra ―sozinha‖ no conto nos permite perceber o 
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crescimento espiritual de Cristina. Num primeiro momento, Daniel afirma que 

ela sempre esteve só, numa maneira de expor que os sentimentos de Cristina 

sempre foram apenas unilaterais: ―- Mas por que de mim, então? - Continuei 

obstinada. - Não somos dois? Limpou uma gotinha que escorrera pelo 

parapeito. - Não. Estás só. Sempre estiveste só‖. Após, finalmente anunciar que 

nunca mais iria ver Daniel ou servi-lo, ela então conclui o rompimento desse 

laço destrutivo e inicia sua jornada consigo mesma, não mais procurando ser 

representada por meios externos. Com isso, o ―sozinha‖ do final do conto 

representa sua recém adquirida liberdade: ―Quanto a mim, continuo. Já agora 

sozinha. Para sempre sozinha‖. 

         ―A verdade é um contato interior e inexplicável‖. A verdade é algo que está 

hospedado no passado. Tudo que define o que um ser é a interconexão entre o 

que ele foi e que ele passou a ser. Esta jornada ao âmago do que significa estar 

no mundo exige coragem. Foucault ainda afirma em As Palavras e as Coisas: 

―Pode-se dizer, num certo sentido, que a ―literatura‖, tal como se constituiu e 

assim se designou no limiar da idade moderna, manifesta o reaparecimento, 

onde era inesperado, do ser vivo da linguagem. (...) Na idade moderna, a 

literatura é o que compensa (e não o que confirma) o funcionamento 

significativo da linguagem‖. Desta forma, a literatura, apesar de ficcional, se 

apresenta como instrumento fundamental na construção da expressões 

linguísticas e identitárias de um povo. Portanto, não apenas bravura é 

necessária para explorar o ―eu‖, mas também meios externos, como a literatura. 

Contrariando a milenar frase ―torna-te o que tu és‖, Clarice Lispector assegura 

que ―todo momento de achar é um perder-se a si próprio‖. A cada nova 

descoberta estamos mais distantes de compreendermos o que de fato faz parte 

da nossa alma. A imortal alma já definida, citada e pesquisada a centenas de 

anos é intrínseca ao homem e tudo que a ele pertence. Seu corpo não passa de 

algo que apenas trabalha para conter sua alma selvagem e que dita sua natureza. 

Tal essencialidade deste espectro humano contesta a definição social de 

identidade através da estética exterior. 

Com este trecho contido em A Paixão Segundo G. H., Clarice analisa a 

dualidade entre o belo e a identidade: ―Tudo que a gente acha bonito é,  às vezes,  

apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feio será daqui a séculos visto 
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como beleza porque terá completado um de seus movimentos.Eu não quero 

mais o movimento completado que na verdade nunca se completa, e nós é que 

por desejos completamos; não quero mais usufruir da facilidade de gostar de 

uma coisa só porque, estando ela aparentemente completada, não me assusta 

mais, e então é falsamente minha - eu, devoradora que era das belezas. Não 

quero a beleza, quero a identidade‖. Que nunca estejamos concluídos. 

 

4 Considerações Finais 

Este estudo tratou da construção identitária na produção literária de  Clarice 

Lispector, tendo como recorte as obras ―A Hora da Estrela”, “Felicidade 

Clandestina” e ―A Paixão Segundo G. H.‖ Analisou aspectos da subjetividade 

feminina a partir de elementos discursivos. A sugestão para outros estudos 

acerca do mesmo tema é a abordagem sobre a identidade em obras não-

canônicas no Brasil. Isso contribuirá para o debate sobre os fios identitários 

linguísticos e literários tecidos por autores e autoras fora do circuito oficial. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A 

BRINCADEIRA POPULAR E O DIREITO DA CRIANÇA DE BRINCAR 
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Laílla Geohana dos Santos 

Almeida 

Roberta Mª Rodrigues 

Joázila dos Santos Nascimento 

Marinalva Paranã Gama 

Leidiane Naiane Novais Leal 

 

É de suma importância para um bom trabalho pedagógico na Educação Infantil 

aprender sobre a criança e refletir a partir das pistas que elas nos oferecem. 

Sabe-se que as brincadeiras são expressões infantis e a valorização destas 

práticas, especialmente envolvendo brincadeiras populares, é imprescindível 

para o desenvolvimento de cidadãos culturalmente participativos. No projeto de 

extensão ―Observação de interação de crianças‖ propusemos um curso de 

formação para alunos de magistério de uma escola pública que trabalharão na 

Educação Infantil de Petrolina. Buscamos problematizar aspectos do 

desenvolvimento da criança pequena de modo a proporcionar aos futuros 

educadores infantis uma reflexão sobre sua prática pedagógica efazer um 

resgate de jogos/brincadeiras populares reconhecendo-as como elemento do 

desenvolvimento infantil.Realizamos sete encontros com os alunos em um 

período de quatro meses na escola e reuniões semanais na UPE para preparação 

dos encontros. Fizemos observações de vídeos de crianças que foram filmadas 

em situação cotidiana de um Centro de Educação Infantil. Realizamos 

discussões orientadas por perguntas que focavam no percurso ontogenético da 

criança. Também foram realizados momentos de resgate das brincadeiras 

populares entre os alunos de modo a facilitar que se colocassem no lugar das 

crianças e refletissem sobre suas aquisições, aprendizagens, interesses, 

motivações e possibilidades. No final do curso os alunos construíram o seu 
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portfólio com as anotações sobre as atividades realizadas e, a partir delas, 

montamos coletivamente, um mural ―A criança e o brincar‖ no qual eles 

apresentaram o que eles aprenderam sobre a criança pequena. Os alunos de 

graduação de Letras da UPE, envolvidos no projeto, também participaram desse 

momento, escrevendo um relatório registrando a experiência e articulando-a 

aos conhecimentos acumulados nas disciplinas que discutem a psicologia 

infantil. A aplicação do projeto refletiu no bom treino dos estudantes do 

magistério e dos alunos de graduação de Letras para repararem processos 

interativos importantes no desenvolvimento das crianças pequenas. 

 

PALAVRAS-CHAVE:Criança. Brincar. Cultura. Educação Infantil.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

 A observação do cotidiano das instituições de educação infantil no Brasil 

evidencia que os professores e auxiliares que trabalham neste segmento de 

ensino, apesar da formação pedagógica, seja no antigo magistério ou em cursos 

universitários, sobre diversos fundamentos educacionais, didática geral, 

didática para diferentes conteúdos específicos a serem ensinados etc., não 

tiveram oportunidade de discutir o processo de desenvolvimento infantil, em 

seus primeiros anos de vida e nem as concepções sobre o brincar e a criança 

com quem eles estão lidando (GOMES, 2007). 

 Pesquisas apontam que os professores estudaram processo de 

desenvolvimento do ponto de vista teórico, mas não sabem reconhecê-lo em 

seus diferentes aspectos empíricos quando surgem em meio a comportamentos 

do cotidiano (CARVALHO; PEDROSA; ROSSETTI-FERREIRA, 2012). 

Aprender sobre a criança, refletindo a partir das pistas que elas nos oferecem 

(choros, risos, olhares, protestos, conflitos, insistências e muitos outros 

comportamentos), é essencial para um bom trabalho pedagógico. Observar o 

brincar espontâneo, considerando as características do desenvolvimento infantil 

da  faixa  etária  em  estudo  e  a  organização  do  ambiente  educativo  em  

sintonia  com  as  motivações  e  interesses  da  criança, tem se mostrado como 

uma boa ferramenta para instrumentalizar o professor para lidar com a criança 

e garantir que elas tenham um ambiente estimulador e rico para o seu 

desenvolvimento (CARVALHO, 2003).   
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 Na brincadeira, o corpo (movimento) assume o lugar de protagonista na 

construção do pensamento simbólico e comunicação. Esta via de comunicação e 

compartilhamento cultural possibilita que as crianças expressem  significações, 

transformam  regras,  valores  e  interesses nas  interações  que  estabelecem  

com  o  parceiro (CORSARO, 2011; LUCENA E PEDROSA, 2014). A vivência de 

brincadeiras populares, neste sentido, é um caminho significativo para a 

apropriação, ressignificação e transmissão de regras e valores socialmente 

construídos. A criança tem um papel ativo nesta atuação social e o adulto 

precisa garantir que ela vivencie este direito. No entanto, não é incomum que, 

mesmo na educação infantil, as crianças sejam impossibilitadas de se 

movimentar, brincar e experimentar a sua cultura em toda potencialidade. 

Atividades pedagógicas dirigidas e rotinas com o foco na organização do tempo 

do adulto parece se sobrepor aos interesses das crianças, mesmo neste 

segmento de ensino que tem o lúdico como eixo fundamental para a ampliação 

do conhecimento de mundo da criança.   

 

OBJETIVO 

 

 Nesta direção nos propomos neste texto explicitar a experiência do 

projeto de extensão ―Observação de interação de crianças‖ vivenciado em 2017 

pela equipe do grupo ―A criança e o brincar‖ (que compõe o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Escolar e não Escolar no Sertão Pernambucano - 

GEPESPE) e 22 alunos do 2º ano do Magistério da Escola Fernando Idalino 

Bezerra (instituição pública Estadual do município de Petrolina- PE). O projeto 

propõe um curso de formação para alunos de magistério que trabalharão na 

Educação Infantil de Petrolina com o objetivo de instrumentalizá-los nos 

exercício de observação do comportamento infantil e aprimorar a sua prática 

pedagógica de modo pertinente e instigante. Esta proposta está ajustada à Lei 

de Diretrizes e Bases da educação brasileira (LDB) no que se refere à garantia do 

direito da criança pequena ser bem atendida no âmbito da Educação Infantil 

(Creche e pré-escola), e às Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, 

quando pauta uma ação pedagógica que seja instigadora do desenvolvimento e 

promotora de um pensar criativo e autônomo da criança e dos adultos que 

trabalham com ela e para ela. 
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MÉTODO 

 

 Ao longo de sete encontros e quatro horas com os estudantes do 

magistério da Escola Fernando Idalino Bezerra (Anexo), fizemos observações de 

vídeos de crianças pequenas (primeiro ao sexto ano de vida) que foram 

videogravadas em situação cotidiana de um Centro de Educação Infantil. Eram 

segmentos de observações escolhidos previamente, que, potencialmente, 

incitam uma discussão de interesse aos educadores em formação. Ressalta-se 

que esse modelo de formação é utilizado por grandes centros de estudo de 

desenvolvimento humano do país como o Laboratório de Interação Social 

Humana (UFPE) e Centro Brasileiro de Investigações sobre Desenvolvimento 

Humano e Educação Infantil (CINDEDI / FFCLRP-USP). Atualmente vem 

sendo implementado em Havard um programa (Filming Interactions to Nurture 

Development) com características semelhantes ao nosso para instrução de pais 

e adultos cuidadores de crianças em relação ao desenvolvimento das 

competências socioafetivas destas 

(https://developingchild.harvard.edu/innovation-application/innovation-in-

action/find/).  

 Especificamente buscamos problematizar e discutir aspectos do 

desenvolvimento da criança pequena de modo a proporcionar aos futuros 

educadores infantis uma reflexão sobre sua prática pedagógica junto às crianças 

desse período de vida. Além disso, visamos: possibilitar que os futuros 

educadores conheçam mais e melhor a criança, suas aquisições, aprendizagens, 

interesses e motivações; proporcionar aos futuros educadores um momento de 

reflexão sobre a sua prática pedagógica; articular os conhecimentos produzidos 

na universidade com as demandas da realidade prática dos professores da 

Educação Infantil; estimular que os alunos da graduação a participarem de 

ações extensionistas junto à escola pública. As discussões eram orientadas por 

perguntas que buscam focar a criança em seu percurso ontogenético. Após uma 

primeira rodada de discussão, foi proporcionada uma segunda observação do 

mesmo segmento de vídeo de modo a se conferir as pistas que foram alçadas na 

discussão.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Avaliamos que o ponto mais importante do projeto foi quando realizamos 

momentos de brincadeiras livres entre os alunos do magistério. Nossa intenção 

era instigar e facilitar que eles se colocassem no lugar das crianças que 

atenderão. Além disso, queríamos também que eles refletissem, com base nas 

discussões que tivemos no primeiro módulo do curso e da vivência das 

brincadeiras, sobre suas próprias aquisições, aprendizagens, interesses, 

motivações e possibilidades – bem como sobre essas vivências nas crianças. 

Estes momentos de brincadeiras livres, de certo, ajudou o curso a ficar mais 

instigante. Nos encontros os alunos resgataram brincadeiras populares que 

gostavam de realizar na infância, como por exemplo, matança, cantigas de roda 

e rei mandou. Eles também realizaram desenhos em forma de tangram que 

representavam o brincar para eles.  

 Estas vivências facilitou uma discussão sobre atividades dirigidas e 

atividades livres na educação infantil sendo, esta última uma atividade 

educativa, que permite a vivência plena de brincadeiras pelas crianças, por meio 

das quais elas podem mostrar sua aprendizagem, desenvolvimento, agilidade e 

socializar com outras crianças e organizar a sua psicologia em grupo. De acordo 

com a equipe de letras que participou do projeto de extensão, ―a vivência das 

brincadeiras deixou mais claro para nós e para os alunos do magistério como o 

brincar é fontes de estimulo para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e 

cultural‖.  

 No final do curso os alunos do magistério construíram o seu portfólio 

com as suas anotações sobre as atividades realizadas e, a partir delas, montamos 

coletivamente, um mural ―A criança e o brincar‖ que ficou em uma das paredes 

do espaço de convivência da escola. Os alunos de graduação envolvidos também 

participaram desse momento e escreveram um relatório registrando a 

experiência e articulando-a aos conhecimentos acumulados nas disciplinas que 

discutem a psicologia da criança. Essas impressões registradas nos relatórios 

dos alunos foram discutidas com a professora formadora (responsável pelo 

projeto) na reunião de equipe. Além disso, com vistas a implementação de um 

projeto de extensão na escola em 2018 para continuar a ação iniciada foi 

aplicado um questionário anônimo para sondar os pontos fortes, fracos do curso 

e as sugestões para o projeto em 2018. 
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CONCLUSÃO  

 

 Por fim, ressaltamos que é de fundamental  importância  que  o  educador  

se  aproprie  de informações sobre a dinâmica interacional das crianças no 

brincar  e  potencialize  o  uso  de  materiais  e  ações  pedagógicas  que  

favoreçam  a expressão criativa  da  criança, sua  autonomia e o lúdico como  

uma  atividade espontânea. A discussão proposta neste texto buscou realçar a 

brincadeira como uma oportunidade especial para a criança para trabalhar suas 

emoções, dominar regras sociais, criar e modificar informações  que ela  explora  

do ambiente  em que gradativamente se insere, construir e compartilhar 

significados. Espera-se que por meio dessas reflexões, o professor possa aguçar 

o seu olhar investigativo sobre a sua prática pedagógica, refletindo sobre o seu 

papel durante o envolvimento das crianças em atividades lúdicas e investindo 

na organização do ambiente favorável ao enriquecimento e complexificação das 

expressões  criativas  da  criança.  Este ambiente precisa valorizar uma 

atmosfera social acolhedora e lúdica, promotora de vínculos e 

compartilhamentos de significados. 
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ECOCRITICA NA POÉTICA DE JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA 

(CANCÃO) NUMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA 

EXISTENCIAL 

 

Vera Lucia Leite Mariano36 

Alexandre Henrique dos Reis37 

Esta proposta de pesquisa é um estudo da relação da literatura com o meio 
ambiente através da poética de Cancão (João Batista de Siqueira), e tem fulcro 
na crítica literária numa perspectiva da relação literatura-natureza pelo viés da 
Teoria Ecocrítica, que é uma possibilidade de leitura do mundo circundante, a 
partir dos poemas imagéticos de Cancão que retratam seu cotidiano numa 
relação visceral. Este estudo estende-se ainda à teoria heideggeriana existencial, 
analisando os elementos estruturais do Dasein. Tem como objetivo analisar a 
poesia de Cancão através da Teoria Ecocrítica abordando a tríade meio 
ambiente, literatura e poeta, enfatizando seus sentidos existenciais a partir dos 
princípios constituintes do Dasein que se desvelam na sua poesia, servindo-se 
do manancial conceitual de Martin Heidegger. Para tanto será utilizado o 
método da hermenêutica, tomando, sobretudo, Heidegger e Gadamer como 
referencial teórico, na construção de uma interpretação em que se pode atribuir 
um significado ou um sentido do que foi escrito pelo poeta. Ao construir uma 
leitura da obra do poeta Cancão a partir de uma metodologia hermenêutica e de 
um referencial teórico que aproxima Heidegger da Teoria Ecocrítica, 
promovemos um debate público sobre poesia que discute questões 
fenomenológicas e aproxima interpretações de raízes distintas, propondo assim 
um olhar na perspectiva da construção poética. Esta discussão nos leva a 
conclusões preliminares, tais como a presença desvelada nos versos do poeta 
que evidenciam a poesia como um modo fenomenológico de apresentar o 
mundo em suas relações com a consciência do poeta. A poesia é um modo de 
verdade, e mostraremos isto aproximando o poeta sertanejo do filósofo alemão, 
Martin Heidegger.  

PALAVRAS-CHAVE: Ecocrítica. Literatura. Meio Ambiente. Poesia. 
Existencialismo. 

 

Introdução 

 

 A presente investigação é uma tentativa de análise da representação da 

natureza e do meio ambiente na obra poética de João Batista de Siqueira pelo 

viés da Ecocrítica, abordando a tríade meio ambiente, literatura e poeta. A 
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ênfase da pesquisa se dá nos sentidos existenciais constituintes do Dasein que 

se desvelam na poesia, e no caso, nos versos de João Batista de Siqueira, 

servindo-nos em alguns momentos do manancial conceitual de Heidegger. 

 A linguagem literária é uma das formas de expressão, compreensão e 

percepção do mundo traduzidos em uma dimensão universal, visto que a 

realidade imediata não se pode traduzir em sua plenitude. Considerando que a 

cultura e a literatura estão intimamente ligadas, temos a Teoria Ecocrítica como 

uma possibilidade de leitura do mundo circundante. 

 

Considerações sobre o poeta 

 

 Antes de fazer estas aproximações, vejamos quem é o poeta ao qual nos 

referimos. João Batista de Siqueira, popularmente conhecido como Cancão, 

nasceu na região do Pajeú, mais precisamente no sítio Queimadas, município de 

São José do Egito, no ano de 1912. O sol se pôs sobre sua existência aos 70 anos, 

porém, deixou um rastro de luz no universo da poesia. Foi um poeta paisagista 

que retratou nos seus poemas a exuberância do Sertão em toda sua beleza, ao 

tempo que desvela ao leitor uma íntima relação com a natureza. 

 A intrigante poética de Cancão traz em si características entre o popular e 

o erudito. Considerando que o poeta não chegou a concluir o curso primário, 

dominava com perfeição, apesar disso, a leitura, a escrita e um vocabulário para 

além dos conhecimentos que não poderiam atribuir a sua condição escolar. 

Somando-se a isto, ainda manipulava com muita maestria metáforas e 

personificações que davam vida aos seus poemas. Durante sua vida, publicou 

três livros com seus poemas, Musa Sertaneja (1967), Flores do Pajeú (1969) e 

Meu Lugarejo (1979). Que mais tarde foram compilados pelo poeta Lindoaldo 

Campos no livro Palavras ao Plenilúnio (2007), bem como, outros poemas 

inéditos. A extraordinária poesia de Cancão nasce certamente do solo no qual 

habita, o seu ethos sertanejo, mas traz elementos eruditos que remetem a 

culturas europeias e aos conhecimentos da tradição mitológica da Antiguidade, 

além de vocabulário que ao mesmo tempo em que expressa o regionalismo, 

expressa igualmente um espírito cosmopolita. 

 

Ecocritica 
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 Cancão representou em seus poemas a beleza do Sertão das aroeiras, das 

braúnas  e catingueiras, dos bem-te-vis, e beija-flores, das borboletas ligeiras, 

desvelando todo seu afeto e ternura para com a natureza com a qual vivia 

poeticamente. O que propusemos fazer, em nossa pesquisa, é aproximar o poeta 

e seu olhar para a natureza, com a perspectiva da ecocrítica, através de uma 

leitura analítica da literatura, aproximando-a das investigações que são 

transversais entre a psicologia e a filosofia. 

 Do ponto de vista etimológico, a Ecocrítica refere-se à união das palavras 

ecologia e crítica. Por seu turno, ecologia é uma palavra de origem grega que 

une duas palavras ―oikos‖ que pode significar ―casa‖, e ―logos‖ que significa 

―estudo‖, ―investigação‖. Assim sendo, ecologia é uma ciência que estuda a 

relação dos seres vivos com o meio em que vivem, ou seja, ―suas casas‖, 

interagindo entre si, numa relação de interdependência ou simbiose. 

 A Ecocrítica surgiu no Reino Unido e Estados Unidos na década de 1990, 

porém foi com Glotfelty em 1996 que o termo ecocrítica foi utilizado 

oficialmente através do Ensaio sobre Marcos na Ecologia Literária, no livro 

Ecocriticism Reader, 1996. Neste Ensaio a autora define ecocrítica como:  

 

O estudo da relação entre literatura e o ambiente físico. Assim como a 
crítica feminista examina a linguagem e a literatura da perspectiva 
consciente de gênero, e a crítica marxista traz uma consciência de 
modos de produção e a classe econômica para a sua leitura de textos, a 
ecocrítica toma uma abordagem centrada na terra para estudos 
literários. GLOTFELTY (1996:xviii) 

 

 A preocupação com as mudanças climáticas e a preservação do meio 

ambiente ganhou importância com a Conferência das Nações Unidas, em 

Estocolmo, na Suécia, em 1972. Esta Conferência foi um marco às questões 

ecológicas. Primeiro documento que claramente ditava normas e princípios para 

preservar e melhorar a relação do homem com o meio ambiente. Desde então, 

estudos e pesquisas sobre o fenômeno das relações dos sujeitos com o meio 

ambiente tem ocorrido com mais frequência.. 
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 Entretanto, Garrard (2006:51) afirma que a filosofia de Martin Heidegger 

influenciou vários ecocríticos. Nas palavras do autor: 

 

Ela parece impenetrável para o iniciante, mas alguns críticos afirmam 
que o pensamento heideggeriano está entre as críticas mais profundas 
à modernidade industrial, porque combina uma reverência poética 
ante o ser da Terra com uma desconstrução selvagem do projeto de 
dominação do mundo, negador da morte, que somos ensinados a 
chamar de ―progresso‖. 

 

Fenomenologia e Hermenêutica 

 

 A poesia é uma via autêntica de manifestação do ente. Heidegger em A 

Origem da Obra de Arte (1986:187) pontua que a arte é uma das formas que 

revelam o acontecimento da verdade originária e é somente sobre a base de uma 

tal verdade que se pode compreender a ―coiseidade‖ da coisa, bem como, sua 

instrumentalidade. Assim sendo, a investigação pela verdade nos versos de 

Cancão, encontra um lugar privilegiado, uma vez que, nas palavras de Alexandre 

Reis (2011:30), ―a verdade que é luz e obscuridade, desvelamento e ocultação do 

ente, só acontece quando expressa poeticamente‖, de maneira que a poesia 

confere ao poeta um modo peculiar de existir, retratando seu mundo e 

atribuindo-lhes significações e sentidos. 

 Dito isto, Gadamer (1987:675) afirma que, 

Se tomarmos como referência o "modo de proceder do espírito 

poético", tal como o descreve Hõlderlin, por exemplo, tornar-se-á logo 

patente, em que sentido o acontecer linguístico da poesia é 

especulativo. Hõlderlin mostrou que o achado da linguagem de um 

poema pressupõe a total dissolução de todas as palavras e modos de 

falar habituais. "Quando o poeta se sente captado, em toda sua vida 

interna e externa, pelo tom puro de sua sensibilidade originária e olha 

então ao seu redor, ao seu mundo, este se torna novo e desconhecido; 

a soma de todas as suas experiências, de seu saber, de seu contemplar, 

de sua reflexão, arte e natureza, como se representam nele e fora dele, 

tudo parece como se fosse a primeira vez, e justamente por isso, 

inconcebido, indeterminado, dissolvido em pura matéria e vida, 

presente. E é importantíssimo que, nesse momento, não aceite nada 

como dado, não parte de nada positivo, e que a natureza e a arte, tal 

como as aprendeu antes e as vê agora, não falem antes de que exista 

para ele uma linguagem..." 
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 A poesia é uma linguagem criativa por excelência, instrumento que 

Cancão utilizou com muita perfeição para apresentar o seu locus sertanejo 

externando através da sua poesia imagética o seu modo de existir e co-existir. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa documental realizada qualitativamente através 

do método da hermenêutica, no qual se procura clarificar os significados e os 

sentidos percebidos na poética de Cancão através da leitura sistemática dos seus 

poemas. Assim, a presente investigação parte de uma análise direta das fontes à 

luz dos conceitos heidggerianos que compõem a sua poética, uma vez que os 

horizontes existenciais do autor João Batista de Siqueira estão intrinsecamente 

ligados à natureza numa relação visceral, o que se torna fundamental para uma 

análise desta relação homem-ambiente. O método e a perspectiva da ecocrítica 

nos conduz a observar em cada poema os valores que o poeta atribui ao 

ambiente. À luz deste caminho (méthodos), percorremos a leitura da obra na 

sua íntegra, embora a seleção dos poemas, estrofes, versos, e palavras seja uma 

exigência da construção do trabalho de análise, interpretação e atribuição de 

sentidos. 

 

A poética  

 

 A terra, o chão, as árvores, os pássaros compõem uma unidade que 

podemos chamar de natureza. O olhar do poeta para o movimento campesino 

em mais sutis acontecimentos desperta no leitor um sentimento de unicidade 

com o vate e com seu objeto de deslumbramento. A poesia de Cancão é a um só 

tempo uma poesia ecológica como exatamente uma fenomenologia, no sentido 

heideggeriano. 

 Seu olhar cativo à natureza, ao tempo que a exalta traz elementos 

existenciais de finitude, temporalidade, espacialidade, angústia e cuidado 

próprios do ente. Senão vejamos nos versos seguintes do poema Caraibeira 

Morta, publicado no livro Meu Lugarejo, em 1979: 

 

 

 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
302 

 

Ó linda caraibeira. Terminaste tua vida. A morte é muito grosseira. 
Tudo no mundo liquida. Nunca mais tu ouvirás. A canção dos sabiás. 
O voar das andorinhas. E os colibris multicores. Passarem por entre as 
flores. Da fronde verde que tinhas. 

 

 O poeta inicia o poema exaltando a árvore ―Ó linda caraíbeira‖, e remete 

à finitude nos versos seguintes, que é próprio do ser-no-mundo. Pois, 

caminhamos para a morte desde o nosso primeiro suspiro de vida. Aqui não se 

trata de humanizar a árvore ou a natureza como um todo, o verso do poeta não é 

um ato antropomórfico, mas o reconhecimento de uma unidade entre os seres 

vivos, o reconhecimento de que tudo que nasce está destinado a morrer. Na 

Antiguidade clássica, os versos dos poetas trágicos, como ocorre com Sófocles, 

muitas vezes revelam que o nascimento é uma espécie de crime, de ato que 

precisa ser expiado com a morte. A poesia de Cancão, ao olhar para a natureza, 

coloca o homem novamente na natureza. E a árvore que morre é tal como o 

homem que morre, pois trata-se de reconhecer a condição da natureza como 

natureza viva, como o grande conjunto dos seres vivente, diante do qual estaca-

se a morte, a sua condição de destino, com todas as suas contradições. Cancão 

não é um poeta trágico exatamente, mas um poeta que celebra a vida em sua 

tragicidade, embora esteja longe em estilo e em concepção de mundo dos 

antigos poetas gregos da tragédia. Cancão aproxima-se, por outro lado, aos 

poetas da Lírica Grega do século VII, a exemplo de Arquíloco, Teógnis ou 

Píndaro, que foram poetas populares, que celebraram as festas das colheitas, os 

deuses, a natureza, os amores e os funerais. Ao tempo em que fala da condição 

existencial da vida nos versos, ―Terminaste tua vida‖, e, ― A morte é muito 

grosseira‖, Cancão fala igualmente da natureza onde os pássaros interagiam 

com árvore, ―Nunca mais tu ouvirás‖, e, ―A canção dos sabiás‖, ―O voar das 

andorinhas‖, ―E os colibris multicores‖, ―Passarem por entre as flores‖, ―Da 

fronde verde que tinhas‖. 

 Na terceira estrofe, o poeta conversa com a árvore morta. Confere-se, 

então a pre-ocupação, que é outro modo de ser do Dasein enquanto ser com o 

outro: 

 

Relembras quantos janeiros. Tu viveste tão feliz? Onde estão teus 
jardineiros? Quem feriu tua raiz? De tua fronde verdosa. Que pela data 
invernosa. Se erguia sempre altiva. Só os teus restos estão. Como uma 
recordação. Do tempo que eras viva. 
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 No terceiro e quarto versos o poeta faz questionamentos à árvore morta 

indicando uma preocupação: ―Onde estão teus jardineiros?‖, ―Quem feriu tua 

raiz?‖, esta preocupação é um modo ontológico de ser-com-o-outro. 

 A poesia é uma maneira de estar no mundo, uma condição existenciária. 

O poeta das horas matutinas testemunhava com deslumbramento a natureza 

numa extraordinária topofilia. No poema Mata Rude, o vate externa todo seu 

regozijo diante da visão inebriante da natureza. O que se confere nos três 

primeiros versos da primeira estrofe do poema citado. Senão vejamos: 

 

Contemplando a natureza. Sinto a alma deslumbrada. Olhando a 
grande beleza. De monte, vale e chapada. Lá, além, na esplanada. Os 
gigantescos coqueiros. Lembram antigos guerreiros. Ou velhos 
Hércules túmidos. De pé, nos barrancos úmidos. 

 

 Igualmente, no poema Madrugada, com o mesmo encantamento, o bardo 

personifica a natureza na última estrofe do poema, e a coloca numa posição de 

grande dimensão em poder e domínio, que lhe é própria.  

 

Despertava a Natureza. Daquele sono pesado. Admirando a beleza. De 
seu império encantado. Na direção da ladeira. De uma velha aroeira. 
Vinha o choro da acauã. O sol contente surgia. Vestido de luz e abria. 
O lindo véu da manhã. 

 

 Nos três primeiros versos da estrofe supracitada, Cancão, para bem 

expressar sua visão imagética do seu lugarejo, faz uso das figuras de linguagem 

de personificação e metáfora quando diz: ―Despertava a Natureza‖, ―Daquele 

sono pesado‖, e, ―admirando a beleza‖, referindo-se a natureza como um ser que 

dorme e desperta para descrever a aurora, o amanhecer. Ao tempo em que, ao 

acordar, a Natureza, admira a sua própria beleza, ou seja, a beleza do seu 

―império encantado‖. A palavra ―império‖ remete metaforicamente a algo 

grandioso. Ao tempo em que a palavra ―encantado‖ está na ordem do 

sobrenatural.   
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Considerações finais 

 

Considerando que o homem e a sociedade se constituem da linguagem, 

será possível vislumbrar a relação da literatura com o meio ambiente através da 

linguagem poética de Cancão, cujos poemas desvelam uma intimidade do poeta 

com a natureza, de maneira que será possível fomentar uma reflexão crítica da 

relação do homem tecnológico com a natureza nos dias atuais.   

Buscamos, ainda, uma compreensão da linguagem na perspectiva de 

Heidegger que é clareira e obscuridade. Compreender, neste sentido, difere de 

entender, pois esta está na ordem da razão. E de acordo com Heiddeger 

compreender implica em aprender-com no sentido de alethéia, uma verdade a 

partir do movimento de desvelamento e ocultação, que difere de verdade no 

sentido de veritas, pois, esta é a verdade que a ciência reclama para si. Para 

Heddeger, na compreensão, subsiste existencialmente, o modo de ser do 

Daseinenquanto poder-ser. Em suma, a poiesis é uma forma de desvelamento 

da aletheia. 

Nesta perspectiva, possibilitar reflexões existenciais e éticas que poderão 

suscitar outros estudos dentro desta temática da relação do homem com o 

mundo circundante, e fomentar em alguma medida uma aproximação da 

cultura com a natureza, considerando a relevância da interação do homem com 

o meio natural. 
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Introdução: Este estudo investigou os benefícios e as contribuições sociais do 
aprendizado de uma segunda língua, neste caso específico, o espanhol 
direcionado para a terceira idade. Objetivo:  o principal objetivo dessa 
pesquisa é salientar quais são as contribuições sociais e psicologias 
desenvolvidas no aprendizado da língua espanhola. Método: o experimento foi 
conduzido no programa Faculdade Aberta da Terceira Idade, da Universidade 
de Pernambuco/ Faculdade de Ciências Aplicadas de Petrolina (FACAPE). A 
metodologia da pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa e 
quantitativa, de cunho exploratório. Teve como principais teóricos Oliveira 
(2006), Lindeman (1926), Malcolm (2011). Resultados e Discussão: como 
resultados, comprovamos que todos os alunos idosos participantes do curso são 
do sexo feminino, e que o aprendizado da língua espanhola se constitui para eles 
como uma forma de reintegração social, afastamento da depressão e a realização 
do sonho de falar uma nova língua. Conclusão:  essa pesquisa nos permitiu 
compreender profundamente quais os benefícios da educação voltada para a 
terceira idade, destacando reintegração social e a melhoria da qualidade de vida 
dessa população em estudo. Dessa forma, esperamos que esse estudo venha 
contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas na área, como também, 
que ele possa servir para consultas dos profissionais que desejam atuar no ramo 
do ensino para adultos idosos.  

PALAVRAS-CHAVE: Reintegração social. Terceira idade. Educação 
Permanente.  

 

Abstract  

Introduction: This study investigated the benefits and social contributions of 
learning a second language, in this specific case, Spanish for the third age. 

Objective: The main objective of this research is to emphasize what are the 
social contributions and psychologies developed in the learning of the Spanish 
language. Method: the experiment was conducted in the Open University of 
Pernambuco / Faculty of Applied Sciences of Petrolina (FACAPE) program. The 
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methodology of the research was developedin a qualitative and quantitative 

approaches, of exploratory nature. Also we based our study on some scholars 
such asOliveira (2006), Lindeman (1926), Malcolm (2011). Results and 
Discussion: as results, we verified that all the elderly students participating in 
the course are female, and that learning the Spanish language constitutes for 
them as a form of social reintegration, withdrawal from depression and the 

realization of the dream of speaking a new language. Conclusion: this research 
allowed us to understand the benefits of education focused on the elderly, 
emphasizing social reintegration and improving the quality of life of this 
population under study. Thus, we hope that this study will contribute to the 
development of more researches in the area, as well as it can serve as a 
consultation for teaching professionals. 

 

Key words: Social reintegration. Third Age. Permanent Education 

 

INTRODUÇÃO 

 

Envelhecer bem e com saúde é a meta da população que está ficando 

idosa ou ficará nos próximos anos, porém, quando esse momento chegar, trará 

consigo inseguranças e dificuldades resultantes de ações sócio-políticas 

deficitárias. Essa restruturação que a sociedade passará nos próximos anos, com 

o aumento da população idosa que vem crescendo aceleradamente, obriga os 

governos e entidades públicas a reverem programas educacionais, econômicos, 

sociais e previdenciários.   

Exercer o direito de intervir no mundo tem sido uma batalha diária para 

o idoso, visto que, essa faixa etária é estereotipada negativamente pela 

sociedade. Neste sentido, a superação dos desafios relativos à terceira idade, 

vem ocorrendo de forma gradativa e crescente, graças a centros de pesquisas e 

instituições educacionais que influenciam as esferas governamentais a 

formularem políticas específicas para os idosos.  

O presente trabalho pretende discutir a educação na terceira idade sob a 

ótica da reintegração social, faz uma breve análise do papel do idoso na 

sociedade e  como ele está sendo inserido e visto nessa sociedade. Analisa de 

forma sucinta aspectos sociais e educacionais que contribuem para a 

configuração de um contexto preconceituoso, além da deficiência de políticas 

públicas voltadas à terceira idade. 
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O caminho metodológico dessa pesquisa se baseou numa análise de 

campo realizada com alunos matriculados no curso de espanhol [2017.2] da 

Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI), situada  na cidade de Petrolina-PE. A 

turma era composta por (09) nove alunos e, nessa pesquisa, decidimos analisar 

o perfil desses  alunos. Através da exploração bibliográfica,  ponderamos 

algumas conclusões acerca dos principais benefícios da educação voltada para a 

terceira idade.  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO PERMANENTE  

 
Os avanços da medicina aumentaram a longevidade humana, em razão disso, 

novas práticas sociais foram sendo tomadas, a fim de acrescentar uma melhor 

qualidade de vida. Em prol duma velhice saudável e ativa, as universidades 

criaram o (programa) universidade aberta à terceira idade, o qual oferece uma 

educação continuada através dos mais diversos cursos. Anteriormente,  a 

educação era exclusividade dos jovens, uma vez que  tinha apenas um valor 

instrumental, visando à formação do cidadão para o mercado de trabalho. 

Felizmente, hoje, a educação vem tomando novos rumos. Por exemplo, 

atualmente,  é vista como uma poderosa arma para a integração social, para a 

autonomia. Quando falamos em envelhecimento, podemos compreendê-lo 

como um conjunto de mudanças biológicas e psicológicas que conseguem gerar 

perdas no organismo. Com o intuito de retardarmos todos os possíveis 

problemas cognitivos, faz se importante uma educação continuada ao longo da 

vida, pois, ela proporciona uma melhor convivência social e melhora o estado 

mental, uma vez que é capaz de alterar a massa cinzenta do cérebro. 

Muitos autores decidiram investigar sobre como os adultos aprendem, e quais 

os motivos que os levam a aprender. Em especial Malcolm S. Knowles, que 

investiga um conjunto de fatores essenciais da educação de adultos denominada  

andragogia, que, por sua vez, se difere arbitrariamente da pedagogia. A 

educação de adultos tem suas especificidades, dentre elas o autor cita: Os 

aprendizes adultos são exatamente aqueles cujas ambições intelectuais são 

menos propensas a serem estimuladas pelas exigências rígidas e inflexíveis das 
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instituições autoritárias e convencionais da aprendizagem (Malcolm et al. 2011, 

p.51). Além disso, ele advoga por uma educação continuada ao longo da vida. A 

educação continuada de aprendizes orientados a objetivos se dá em episódios, 

cada um deles começando com a realização de uma necessidade ou identificação 

de um interesse (Malcolm et al. 2011, p.64). 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO NA 

TERCEIRA IDADE 

 

Os diferentes problemas encontrados na sociedade justificam a 

formulação e criação de políticas públicas que atendam às necessidades dos 

mais diferentes perfis, com o idoso não poderia ser diferente.  O crescimento 

desse público implica nas mais diferentes demandas que o governo brasileiro 

precisa alcançar, como: moradia, saúde, lazer, trabalho, segurança e educação. 

Quando esses direitos assegurados por lei não são respeitados, faz se necessária 

a criação de políticas públicas. 

De acordo com as políticas públicas direcionadas à educação, as mesmas 

não se destinam exclusivamente à terceira idade. Nas legislações que abrangem 

a área de educação, o idoso é classificado como adulto, dessa forma não são 

analisadas suas necessidades específicas de ensino-aprendizagem. 

Conhecer o perfil do idoso brasileiro é essencial para elaboração de 

políticas que visam a garantir seus benefícios. Para melhor efetivação dos seus 

direitos, o público da terceira idade tem que reivindicar o que é seu perante a lei 

e estatutos. A educação é vista como um direito essencial, que está incluída em 

algumas políticas públicas destinadas ao público idoso, porém, ainda não há 

uma política que seja destinada exclusivamente a escolarização para a pessoa 

idosa. Podemos observar essa lacuna nas políticas voltadas para educação, 

quando analisamos as observações de Oliveira (2015): 

 

No Brasil, a legislação educacional contempla a Educação 
Básica (educação infantil, ensino fundamental, médio) e o 
Ensino Superior, juntamente com as modalidades de 
ensino (ensino profissionalizante, educação de jovens e 

adultos, educação indígena, educação especial, entre 
outras), mas quando se pensa no idoso, este fica 
deslocado. O idoso encontra-se incluso em legislações 
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específicas da modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos (Parecer CEB 11/2000), o 
idoso é citado, porém, dentro desta modalidade.  (Oliveira, 
2015: 5-6) 
 

 
O Estatuto do Idoso no Brasil é destinado a regular os direitos 

assegurados ao público na faixa etária de 60 ou superior.  De acordo com a (Lei 

10741/03), no Capítulo 5, entre os artigos 20 ao 25, designa  que o idoso   tem 

direito à   educação básica de acordo com  a sua idade e que  as esferas 

governamentais proporcionem  oportunidades  de acesso à educação a esse 

público,  com a criação de cursos específicos para que o idoso possa  reintegrar-

se  a contemporaneidade,  além  de dar  suporte   na  criação de  Faculdades 

abertas à terceira idade, bem como  a publicação de livros didáticos  e periódicos 

de acordo com as necessidades do idoso. 

Oliveira (2007) destaca que a carta de Brasília (2005) visa ao fomento de 

capacitações para a terceira idade como exercício da cidadania. A (Lei Estadual 

11863/97), do Título III no Artigo terceiro, especifica a adaptação de currículos 

e projetos educacionais voltados ao público idoso.  Essa Lei implica a criação de 

programas que adotem o ensino à distância (EAD) para a terceira idade. 

Há ainda muitas lacunas nas políticas públicas que beneficiem esse 

público, as diretrizes internacionais abrangem mais a educação como um todo e 

apenas se preocupa em efetivar o ensino – aprendizagem, sem focar em faixas 

etárias. Como foi mencionado anteriormente, as legislações próprias voltadas à 

terceira idade apresenta direitos relativos à educação, percebe-se que são 

destinadas às mais diversas modalidades educacionais, tecnológicas, 

reintegração social, continuidade dos estudos, com o propósito de assegurar a 

educação permanente ―Nas políticas específicas para a educação, percebe-se 

que, em algumas leis, o idoso é contemplado em alguns pontos, como também é 

integrado à educação para todas as idades‖. (Oliveira,2007). 

 

PRESSUPOSTOS DA ANDRAGOGIA 

 

Antes de darmos início aos pressupostos básicos da andragogia, é 

importante conceituar: o que é? E qual é sua finalidade? A andragogia é 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
310 

 

simplesmente a educação de adultos, assim, como as crianças têm 

peculiaridades no ensino, os adultos também têm. Em razão disso, surge a 

andragogia, que tem por finalidade atingir uma aprendizagem eficaz, capaz de 

desenvolver habilidades e conhecimentos. No que concerne aos pressupostos 

básicos da andragogia, são eles: necessidade de aplicabilidade de determinado 

conhecimento, autonomia do educando, experiências previas, interatividade e 

clima de segurança e respeito, portanto, ao lecionar para adultos,  devem-se 

considerar tais aspectos.  

Outro ponto a se destacar, diz respeito  à  função da educação de adultos.  

Se por um lado, a educação tem a função de preparar o indivíduo para a vida,  

por outro,  ela tem uma função social. No livro ―The meaning of adult 

education‖ Lindeman apresenta a educação presente na vida do sujeito como 

um ciclo vicioso, o qual nunca se acaba. Education within the vicious circle be 

comes not a joyous enterprise but rather something to be endured because it 

leads to a satisfying end.(Lindeman, 1926, p. 34). 

Além disso, Lindeman (1926) vem conceituar a educação como vida, e a vida, 

por sua vez educação. (Lindeman, 1926, p. 40) if education is life, then life is 

education. Cabe, pois, concluir a educação como sendo um processo que não 

tem fim. The whole of life is learning, therefore education can have no endings 

(Lindeman, 1926, p. 37). 

 

O IDOSO HOJE NO BRASIL 

 

A população idosa no Brasil vem crescendo gradativamente graças aos 

avanços da medicina e do saneamento básico. Segundo dados do IBGE, daqui a 

12 anos os idosos chegarão a 41,5 milhões, isso representaria (18% da 

população). Diante dessa realidade, figura-se importante que sejam 

desenvolvidos programas educacionais entre outros, a fim de que essa 

população possa dispor de uma velhice saudável. 

Logo abaixo, é possível identificar dados duma amostra levantada no ano 

de 2017, pelo IBGE, acerca da distribuição da população idosa no Brasil: 
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                 Distribuição da população por sexo e grupo de idade dados 
relativos a 2017 

 

Fonte: Jornal do Comércio-IBGE-Pnad 

 

Conforme pode-se constatar, na pirâmide etária acima, o número de mulheres 

idosas acima de 80 anos é superior se comparado com número de homens com 

idade igual ou acima de 80. Tal constatação nos induz a supor que as mulheres 

estão vivendo mais, uma vez que se cuidam muito mais que os homens, tendo 

em vista que não elas não têm medo de ir nos hospitais, se consultar, fazer um 

“chekup” e verificar se a saúde está regular. Entretanto, esse é apenas um dos 

fatores os quais levam as mulheres a terem maior expectativa de vida, pois, 

existem muitos outros que não me aterei a explicá-los aqui.   

 

O PAPEL DA LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO OBJETO DE DESEJO NA 
TERCEIRA IDADE 

 

Há muitos anos, aprender um novo idioma era somente objeto de desejo 

dos jovens, porém, essa outrora realidade vem se transformando, pois, os 

adultos idosos também querem aprender um novo idioma. E os argumentos 

mais comuns deles são: poder se atualizar no mundo globalizado; porque 

desejam fazer viagens internacionais; porque sempre desejaram aprender um 

novo idioma, ou, simplesmente paixão pela língua. São vários os motivos que 
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levam os adultos idosos a procurarem um curso de língua estrangeira, não 

vamos elencar todos, mas apenas os que acreditamos serem os principais.  

Aprender um novo idioma traz muitos benefícios na vida de uma pessoa, 

benefícios de caráter físico e psicológico. Quando nos referimos aos de caráter 

físico, podemos compreender como sendo: manter a mente ativa, sempre em 

busca de novas atividades e desafios, crescimento do cérebro. No que se refere 

aos benefícios psicológicos, podemos enumerá-los como sendo: afastamento da 

demência; desenvolvimento de habilidades da escuta; levantamento da 

autoconfiança e afastamento da depressão, que contribuem para a configuração 

de um contexto preconceituoso, além da deficiência de políticas públicas voltada 

à terceira idade. 

 

COMO O IDOSO SE VÊ INTEGRADO NOS ÂMBITOS EDUCACIONAIS 

 

A terceira idade possui capacidades intelectuais para dominar recursos 

tecnológicos e, assim, mudar as concepções que só a (geração) y é detentora 

deste saber. O   desenvolvimento de atividades educativas mediadas pelo 

computador com os idosos propõem considerar os aspectos sociais e culturais, 

bem com o interesse dos que estão participando do processo de ensino-

aprendizagem de compreender as dificuldades desse público.  A reintegração do 

idoso na sala de aula representa mudanças conceituais no processo de 

envelhecimento, já que demonstra que a idade e nem um outro fator 

impossibilita a aquisição do saber.  

A educação deve ser analisada sob a ótica de um fenômeno cultural e 

prática social, que não pode ser homogênea na formação de todos os atuantes de 

uma sociedade. Assim, compreendida a educação voltada ao idoso não pode ser 

atrelar somente ao processo de escolarização, mas sim deve abranger outras 

práticas de educação não formal. São em ambientes educacionais não 

convencionais, como, por exemplo, as faculdades abertas à terceira idade que o 

idoso tem vez e voz. 

 

Entretanto, o idoso não se tornará crítico e consciente de seus 
direitos pelo simples fato que os mesmos se encontram 
prescritos. Para que haja mudança de paradigma, passando do 
idoso inativo para o idoso participativo é necessário que a 
educação se atrele a este processo e possibilite que as mudanças 
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possam ocorrer. O idoso precisa ser contemplado pelo processo 
educativo, na educação formal e não formal. (Oliveira, 2015) 
 
 

Quando o idoso percebe o seu papel na sociedade e impõe respeito nos 

âmbitos sociais e familiar, o mesmo se liberta de dogmas pré-estabelecidos, 

segundo Paulo Freire, ―somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, 

o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer 

em si mesmos, superando, assim, sua ‗convivência‘ com o regime opressor. ‖ 

(Freire, 2005: 58-9). 

 

Dessa forma, o idoso consegue através da sala de aula se reinserir na 

sociedade, atuando ativamente nos contextos sociais, familiares, educacionais. 

Todo esse processo anula medos e possibilita viver novas experiências antes 

consideras impossíveis para esse público.  De acordo com Freire (1979) 

compreende-se que, o ser humano e o mundo são uma realidade objetiva, 

possível de ser interpretada. É fundamental, entretanto, a partir de hipótese que 

o ser humano é um ser de relações e não só de contatos, não apenas está 

inserido no mundo, mas com o mundo. 

É necessário reavaliar como o idoso está sendo visto e aceito na 

sociedade, como também se as mudanças plausíveis estão de acordo com os 

direitos assegurados por lei.  Com base nessas analises, torna-se pautável 

interpretar como a educação irá alterar este quadro, vivenciado na sociedade 

brasileira por todos esses anos. Desta forma, a função da educação nesta 

realidade torna-se essencial, pois, é através da mesma que os patrimônios 

culturais presentes em nossa realidade poderámetaforsear-se no pensamento da 

população, além de promover avanços nas relações de cunho pessoal, social e 

democrática. 

 

RESULTADOS 

 

Os dados colhidos nessa pesquisa nos levam a compreensão do fenômeno de só 

(haver) mulheres no curso de espanhol. Isso é uma preocupação constante, pois, 

o objetivo do curso é que todos, independente de gênero e classe social, possam 

participar gratuitamente do curso. Partindo dessa realidade apresentada, somos 

levados a acreditar que não há muito interesse por parte dos homens adultos 
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idosos na educação continuada. Algumas hipóteses podem ser deduzidas. Por 

exemplo, a falta de incentivo, não saber nem ler e escrever, nunca ter ido à 

escola, dentre outros. O gráfico abaixo ilustra a situação encontra no curso de 

língua espanhola oferecido pelo (programa) faculdade aberta à terceira idade 

(FATI):  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: questionário 

 

A foto, logo abaixo, mostra as alunas participantes do curso e duas monitoras, 

que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem: 

 

 

Figura 1- Arquivo pessoal 

 

 
PERFIL DAS ALUNAS DO FATI 
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Nesta pesquisa houve predomínio do sexo feminino, fator que corrobora 

com algumas análises descritas porOrdonez (2011),que relata como a 

participação de homens é menor em programas de educação permanente. As 

idosas são mais propensas a ficarem viúvas e mais solitárias na terceira idade, já 

os idosos tendem a partir para outro casamento e habitualmente, os homens 

engajam-se em menor número em práticas de cunho social, educacional e 

cultural. Portanto, ações destinadas à população idosa devem considerar o 

universo feminino na terceira idade e suas peculiaridades bem como avaliarem 

estratégias que possam incluir os homens de acordo com Ordonez (2011).  

O local dessa pesquisa foi na Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de 

Petrolina (FACAPE) que promove, em parceria com a Universidade de 

Pernambuco (UPE), a Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI) situada, 

especificamente, na cidade de Petrolina-PE. Cumpre ressaltar que são 10 (dez) 

aulas programadas por cada semestre letivo. As aulas têm duração de duas 

horas, sem intervalos, e são ministradas nas quartas-feiras, das 13h20min às 

15h20min. 

O número de alunas entrevistadas datadas na tabela abaixo, não foi 

muito expressivo, haja vista a falta de algumas alunas em sala de aula. Assim 

sendo, a coleta de dados foi realizada apenas com 09 (nove) alunas-

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1:perfil dos alunos participantes do curso 

PARTICIPANTES IDADE SEXO 
GRAU DE 

ESCOLARIDADE 
Estado civil 

SITUAÇÃO 
ECONÔMICA 

Amanda 54 F 1°Grau completo Solteira Trabalhando  

Bianca 52 F Pós graduação Casada Dona de casa 

Marcela 52 F Superior Solteira Trabalhando 

Marilia  58 F Técnico Casada Trabalhando 

Kátia 65 F Superior Solteira Aposentada 
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Fonte própria, baseado na identificação do perfil dos alunos-participantes. 

 

É essencial observar o grau de escolaridade das alunas do FATI. É 

possível analisar que 06 (seis) alunas possuem nível superior completo, 

enquanto 02 (duas) têm ensino médio e apenas uma com o nível fundamental. 

Esse fator pode porventura expressar que o curso ainda não está abrangendo 

todos os níveis de escolaridade e as classes sociais.  

Observando as considerações apresentadas, cumpre ressaltar que a 

aprendizagem da língua espanhola proporcionou momentos de alegria entre os 

idosos, tendo em vista a interação uns com os outros.  E que tal aprendizagem se 

constitui como fator preponderante no afastamento de doenças psicológicas e 

possibilita a eles, a façanha de poder viajar aos países hipanohablantes. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conforme os dados colhidos e as discussões obtidas nessa pesquisa, foi possível 

compreender os motivos pelos quais há a predominância do sexo feminino no 

curso,a população idosa feminina  tende a perder  seus parceiros mais cedo, 

além de  ser um público mais aberto  à novas experiências em qualquer fase da 

vida.   

No quesitoaprendizagem,  foi  constatado  que   o material didático em sala de 

aula precisa  abraçar mais esse público e  que  cabe também ao professor   

adequar a aulas com conteúdo lúdicos que despertem o interesse  e  faça com 

que as idosas  consigam compreender  os itens  léxicos e morfológicos. 

Também acredita-se  que essa pesquisa pode  engrandecer futuros estudos 

ligados a  faculdade aberta à terceira idade , bem  como o ensino de LE  para  os 

idosos.  

 

Paola 54 F 2° Grau completo Divorciada Trabalhando 

Renata 57 F Superior Casada Dona de casa 

Manoela 62 F Superior Viúva Aposentada 

Zenita 62 F Superior Casada Aposentada 
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UMA HISTÓRIA QUE NÃO SE QUER CONTAR: RELAÇÕES DE 
PODER E GÊNERO NO LIVRO THE HANDMAID‟S TALE DE MARGARET 

ATWOOD 
 
 

Edianne Nobre* 
 

Neste artigo discutiremos os conceitos de gênero e poder, a partir da obra da escritora 
canadense Margaret Atwood, em seu livro intitulado ―The Handmaid‘s Tale‖ (1984), 
traduzido no Brasil como ―O conto da Aia‖.  Na narrativa distópica, uma nova 
sociedade chamada ―República de Gilead‖, de caráter religioso-militar, cria relações 
sociais utilizando dispositivos de poder baseados no controle da sexualidade. Neste 
contexto, as mulheres são divididas em grupos, dos quais, as Aias, possuem a função 
reprodutora. Neste sentido, propomos uma reflexão histórica sobre as relações de 
poder e de gênero na obra de Atwood, inferindo, principalmente, que a ideia da 
rivalidade feminina é um dispositivo de poder amplamente utilizado em sociedades 
patriarcais. A dominação se daria então, através da instituição de uma crença que 
gera práticas de vigilância, mas que gera também táticas de resistência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Poder; Literatura. História.  
 
 
In this article we will discuss the concepts of gender and power, towards the work of 
the Canadian writer Margaret Atwood, in her book entitled "The Handmaid's Tale" 
(1984). In the dystopic narrative, a new society religious-military called the Republic 
of Gilead, creates social relations using dispositives of power (Cf. based on the 
control of sexuality. In this context, women are divided into groups, of which, the 
Handmaid have the reproductive function. In this sense, we propose a historical 
reflection on the relations of power and gender in the work of Atwood, inferring, 
mainly, that the idea of the feminine rivalry is a dispositive of power widely used in 
patriarchal societies. The domination would take place, through the institution of a 
belief that generates practices of surveillance, but also generates resistance tactics. 
 
KEYWORDS: Gender; Power; Literature; History. 
 

 
 

Gostaria de acreditar que isso é uma história que estou contando. 
Preciso acreditar nisso. Tenho que acreditar nisso. Aquelas que 
conseguem acreditar que essas histórias são apenas histórias têm 
chances melhores. Se for uma história que eu estou contando, então 
tenho controle sobre o final. Então haverá um final, para a história, e 
a vida real virá depois dele [...] Se é apenas uma história, torna-se 
menos assustador (ATWOOD, 2017, p. 52; 175). 
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No romance distópico The Handmaid‟s Tale (1984) da escritora canadense 

Margaret Atwood, a narradora, Offred41, conta a história da sua experiência como 

aiadurante o governo da República de Gilead42, uma ditadura teocrática instalada no 

território estadunidense, provavelmente em finais do século XX, cujos governantes se 

nomeiam ―Os filhos de Jacob‖ em alusão ao personagem bíblico do Antigo 

Testamento.  

Pouco sabemos sobre ela, exceto que era caucasiana, cabelos castanhos, havia 

sido casada, gerado uma filha e havia acabado de completar 30 anos quando foi 

recrutada para a função de Aia durante o domínio dos Filhos de Jacob. Mesmo seu 

nome é uma incógnita, embora haja um indício de que se chamasse June, único nome 

citado por ela no início da sua narrativa que não se repete no livro. A segunda parte 

do livro, traz uma análise histórica produzida por estudiosos do período Gileadeano 

em 2195 que procura legitimar e dar ―autenticidade histórica‖ à narrativa da Aia.  

Nesta sociedade, fundada em algum lugar dos Estados Unidos, aparentemente 

no que teria sido o estado de Massachussets, Nova Inglaterra, um grupo radical 

religioso aplicou um golpe de estado após ataques feitos à Casa Branca e ao 

Pentágono. Os ataques atribuídos aos extremistas mulçumanos, mataram o 

Presidente e maioria do Congresso. Aproveitando o clima de medo, os Filhos de 

Jacob tomaram o poder, suspenderam a Constituição e recriaram uma comunidade 

patriarcal, baseada nas raízes puritanas do século XVII, na qual todos os direitos 

femininos foram excluídos.  

Tomando como base doutrinária o Velho Testamento, especialmente, o 

Gênesis, a sociedade de Gilead era uma comunidade caucasiana, masculina, cis 

gênero e cristã. Negros (Filhos de Cam, Gen 10:6)), judeus, homossexuais (Traidores 

de Gênero) e não-cristãos eram punidos com a forca ou com o degredo para as 

Colônias (uma espécie de campo de concentração, no qual os condenados eram 

                                                           
* E-mail: e.snobre@gmail.com. Doutora em História. Docente da Universidade de Pernambuco Campus 
Petrolina. 
41

 As Aias eram nomeadas com a preposição “Of”, do inglês, “de” e em seguida, com o sobrenome do 
Comandante ao qual estavam submetidas. 
42

 Do inglês “Gilead”, mantido na versão portuguesa em seu original, remete a dois lugares citados na no 

Gênesise significa “monte do testemunho”, situado no Reino da Jordânia, antiga Palestina. Na República de 

Gilead, as pessoas devem se cumprimentar e se despedir dizendo “Sob o Olho Dele” (Under His 

eye)(ATWOOD, 2017, p. 59), o que traduz a condição da “testemunha ocular”: “eu vi”; Aqui também podemos 

perceber uma alusão ao Big Brother, o Olho que tudo vê, do clássico distópico 1894, de George Orwell.  

mailto:e.snobre@gmail.com
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obrigados a trabalhar com material radioativo ou na agricultura, conforme a 

gravidade da pena).  

As mulheres, por sua vez, foram divididas em seis grupos por ordem de 

hierarquia: Tias, Esposas, Marthas43, Aias, Econoesposas e Jezebels44.  Cada grupo 

possuía um código de vestimenta45, função e limites diversos dentro da sociedade, à 

exceção das Não-mulheres – anciãs, deficientes físicos ou mentais, ou mulheres que 

se recusaram a servir ao Estado –, estas eram enviadas diretamente para as Colônias 

e não possuíam parte na nova sociedade: ―Não sendo mulher, é-se outra coisa, uma 

perigosa presença liminar, fugidia, que deve, por isso, ser banida‖ (LEMOS, 2012, p. 

3). A opressão que as mulheres sofreram através da divisão social/funcional gerou 

uma extrema rivalidade entre elas, e, ao mesmo tempo em que eram unidas pela 

submissão, eram separadas pela disputa de pequenos poderes. 

Neste sentido, propomos uma reflexão histórica sobre as relações de poder e 

de gênero na obra de Atwood, inferindo, principalmente, que a ideia da rivalidade 

feminina é um dispositivo de poder amplamente utilizado em sociedades patriarcais. 

Dito de maneira distinta, a ―dominação masculina‖ não existiria per se, mas em um 

jogo de relações de poder, no qual as mulheres são levadas a enxergar umas às outras 

enquanto concorrentes e/ou rivais. A dominação se daria então, através da instituição 

de uma crença (estratégia) que gera práticas de vigilância de si e do(a) outro(a), mas 

que gera também táticas de resistência (CERTEAU, 1994).  

Assim, não há um poder social unificado e direto, mas micro poderes, no 

sentido proposto por Michel Foucault, ―entendido como constelações dispersas de 

relações desiguais, discursivamente constituídas em ‗campos de força‘ sociais‖ 

(FOUCAULT, 1987, p. 26). O gênero, aparece na narrativa com uma função de 

                                                           
43

 Referência à Martha do Novo Testamento (Lc 10: 38-42), uma governanta de Betânia que estando muito 
atarefada quando da chegada de Jesus, não consegue prestar atenção às suas pregações.  
44

 Foi uma princesa fenícia casada com o rei Acabe de Israel. O significado do nome Jesabel ou Jezebel é “Baal 
exalta” ou “Baal é marido de” ou “impuro”. 
45

 As Tias vestem castanho (estilo militar) e são responsáveis pela “educação” das Aias; as Esposas, vestem azul 

e são mulheres inférteis pertencentes à elite religiosa e casada com os Comandantes que tomaram o poder; as 
Aias, vestem vermelho e sua função é engravidar para dar filhos às Esposas e ao Comandantes; As Marthas, 
vestem verde e são cozinheiras e empregadas domésticas nas casas dos Comandantes; as Econoesposas, usam 
roupas listradas de azul, verde e vermelho e são mulheres de baixa classe social, mas que conseguiram escapar 
do crivo de exclusão do regime de Gilead; as Jezebels vestem adornos e adereços que lembram as dançarinas 
de cabaré das décadas de 1920 e são forçadas a se prostituirem em casas clandestinas frequentadas pelos 
Comandantes. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Israel
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legitimação, pois ratifica a divisão dos espaços, nos quais, a mulher possui funções 

ligadas ao lar e ao casamento, enquanto ao homem compete o domínio público, assim 

―a diferença sexual foi concebida em termos da dominação e do controle das 

mulheres‖ (SCOTT, 1995, p. 91) mas também em função da ausência ou do 

desestímulo à sororidade. No livro, a personagem principal, Offred, lamenta que as 

mulheres não somente não simpatizam, como também sentem prazer em afrontarem 

umas às outras. 

Neste sentido, as teóricas do gênero, concebido enquanto ferramenta 

metodológica de compreensão da sociedade, têm procurado apreender o aspecto 

relacional entre homens e mulheres aotrabalhar uma lógica identitária –  construída 

social e culturalmente – que aprisionava as mulheres emum gueto conceitual.  

O sexo ou a sexualidade que, por tanto tempo, tem sido associado ao pecado, à 

censura, àproibição no falar, no agir, no portar-se, responde, de maneira geral, a um 

dispositivo de podercriado para reprimir determinadas condutas sexuais que, por sua 

vez, atendem aos interesses públicos:econômicos ou políticos. Por poder, 

entenderíamos, assim, uma multiplicidade de correlações de força, existentes nas 

lutase disputas produzidas socialmente. Um poder que não é personificado pelo 

Estado, mas que é manifestado a partir de mecanismos estratégicos de controle. Não 

é algo que se possui, é algo que seexerce. Corresponde a uma microfísica porque 

ainda que não se utilizando de instrumentos de violência direta contra o corpo físico, 

elacontinua a ser de ordem física, ou seja, é possível produzir um saber sobre o 

―corpo‖ que não sejapropriamente a ciência do seu funcionamento 

 
O estudo dessa microfísica supõe que o poder nela exercido não seja 
concebido como umapropriedade, mas como uma estratégia; seus 
efeitos não são atribuídos à uma ‗apropriação‘ masà disposições, a 
manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamento; que se desvende 
nele umarede de relações sempre tensas, sempre em atividade. 
(FOUCAULT, 1987, p. 26). 

 

A sexualidade é, nesta concepção de poder, um dos elementos dotados de 

maior 

instrumentalidade, dadas as inúmeras formas de usos nas manobras e estratégias de 

controle. É também umdispositivo histórico que encadeia dentro de uma rede de 

discursos, várias manobras e maneiras de falare de fazer.A mulher foi a primeira 
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personagem da história a ser ―sexualizada‖ a partirde valores como moral/família que 

redefiniram seu lugar na sociedade, atribuindo-lhe novasobrigações conjugais e 

sociais. 

Na lógica patriarcal, a mulher não é dona da própria sexualidade e esta, por 

sua vez, constitui o corpo da mulher aoordenar-lhe inteiramente para as funções de 

reprodução. O corpo foi educado para reproduzir, para manter-se calmo e submisso. 

Este é um discurso inculcado em nossa sociedade, seja de ordemreligiosa, jurídica ou 

médica. São discursos que se esquecem do próprio ato que lhes deuorigem e que se 

reproduzem muitas vezes no discurso das próprias mulheres que assimilam o papel 

damãe e esposa resignada. Neste sentido, a sociedade gileadeana se funda sobre uma 

base antiga forjada em jogos de dominação e submissão que fizeram pesar os 

mecanismos de proibição sobre o corpo da mulher e nas novas regras impostas no 

falar, oumelhor, naquilo que não se deveria falar.  

A priori, os Filhos de Jacob justificam a necessidade de remodelação da 

sociedade devido ao baixo índice de fertilidade causado por fatores como a poluição, 

epidemias de doenças sexualmente transmissíveis como a Aids e Sífilis, além de 

vazamentos de armas químicas e biológicas e lixo tóxico lançado nos esgotos46.  

No entanto, o declínio demográfico é atribuído, principalmente, à liberdade 

sexual feminina no que diz respeito à realização de abortos, uso de anticoncepcionais, 

e, mesmo à própria escolha de não querer gerar filhos: ―Éramos uma sociedade que 

estava morrendo, dizia Tia Lydia, de um excesso de escolhas‖ (ATWOOD, 2017, p. 

36).   Qualquer semelhança com as propostas de um certo candidato às eleições 

presidenciais deste ano não é mera coincidência.  

Curiosamente, é uma mulher, Serena Joy, esposa do Comandante Fred 

Waterford, que ajuda a construir a base teocrática fundamental no discurso dos 

Filhos de Jacob, enfatizando a necessidade de retorno às raízes morais, o combate à 

concupiscência e ao sexo desenfreado, restaurando um ―papel tradicional das 

mulheres‖, supostamente mais autêntico  

                                                           
46

 No caso do Brasil, por exemplo, temos atualmente uma epidemia silenciosa de sífilis; o caso da Samarco em 

Mariana e um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstrou recentemente que cerca de 1,5 
milhão de crianças morrem anualmente no Brasil por conta da poluição, para citar alguns elementos em 
comum. 
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Seus discursos eram sobre a santidade do lar, sobre como as mulheres 
deveriam ficar em casa. [...] observávamos seu cabelo duro de laquê e 
sua histeria, e as lágrimas que ela ainda conseguia produzir sempre 
que queria, e o rímel negro tingindo suas faces [...] ela não faz mais 
discursos. Tornou-se incapaz de falar. Fica em casa, mas isso não 
parece lhe fazer bem. Como deve estar furiosa, agora que suas 
palavras foram levadas a sério (ATWOOD, 2017, p. 58). 

 

É através de Offred, que podemos ―ouvir os ecos de um passado‖ que ainda 

ficcional, pouco tem de original, uma vez que é inspirado em eventos históricos do 

século XX (a construção do Estado Islâmico; a guerra fria; o extermínio de judeus, 

negros e gays na Alemanha nazista; os testes nucleares que mataram milhares de 

pessoas em Hiroshima e Nagasaki). 

As sementes de um futuro populoso e feliz, espelho das imagens impressas 

naqueles folhetos produzidos pelas Testemunhas de Jeová, são cultivadas em Gilead 

através da violência e do medo. A existência das Aias, enquanto reprodutoras, ―úteros 

de duas pernas‖, é justificada pela via religiosa através da referência bíblica da 

história de Jacó e Abraão que tomaram servas para reproduzir, diante da infertilidade 

de suas Esposas (Gn 30:1-3), mas também pelo determinismo biológico que exclui as 

experiências subjetivas e as construções culturais: ―O homem fode a mulher; sujeito, 

verbo e objeto [...] A fonte das relações desiguais entre os sexos está, no fim das 

contas, nas relações desiguais entre os sexos‖ (SCOTT, 1995, p. 77). 

A primeira ação da ditadura teocrática de Gilead foi, assim, suspender todos os 

direitos e funções públicas femininas. As mulheres têm suas contas bancárias 

bloqueadas, perdem seus empregos e passam por uma espécie de triagem, a fim de 

serem classificadas em férteis e inférteis, embora a palavra estéril passe a ser uma 

palavra proibida, principalmente, quando referida aos homens: ―Estéril. Isso é uma 

coisa que não existe mais, um homem estéril não existe, não oficialmente. Existem 

apenas mulheres que são fecundas e mulheres que são estéreis, essa é a lei‖ 

(ATWOOD, 2017, p. 75).  

Ao separar as mulheres em grupos que possuem uma hierarquia própria, o 

Estado impossibilita o desenvolvimento da empatia diante da condição do(a) 

outro(a): ―sociedades distópicas, consumidas e controladas por dogmas regressivos, 
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aparecem constantemente estáticas: fundado em coerção e estruturas rígidas, o 

sistema resiste às mudanças e se torna preso em paralisia‖ (MALAK, 2004, p. 83).47 

Assim, as Tias, anciãs da elite, eram responsáveis pela educação das Aias, estas 

também submetidas às Esposas, casadas com os Comandantes; as Marthas, mulheres 

mais velhas e inférteis que cumpriam funções domésticas, eram subordinadas às 

Esposas e estas últimas aos seus maridos; As Econoesposas, mulheres de classe baixa, 

sem educação formal, e, portanto, sem competência para ascender socialmente 

acumulavam diversas funções públicas (limpeza de detritos, lavagem de roupas, 

costureiras etc.); ―elas têm que fazer de tudo, se puderem‖ (ATWOOD, 2017, p. 35), 

eram malvistas por todas as outras; e, por último, as ‗Jezebel48‘, mulheres que não 

serviam para as funções de Aia ou Esposa, mas que eram jovens e bonitas o suficiente 

para serem usadas como forma de entretenimento. Estas, viviam reclusas em um 

bordel chamado Casa de Jezebel e sua existência era ignorada pelas outras mulheres.  

A padronização funcional que se reflete não só no modo de portar-se, mas nas 

vestimentas normatizadas reforça a perda da individualidade, homogeneíza os grupos 

sociais e os identifica de acordo com os papeis sociais que estes desempenham. Esse 

elemento é, na verdade, muito característico das distopias, uma vez que a maior 

estratégia de controle se dá através da cultura de massa, ou seja, do apagamento das 

diferenças e da negação da diversidade. Assim, a luta que se trava cotidianamente, 

não é contra o sistema, mas contra a perda da própria identidade 

 

Resta um espelho, na parede da entrada [...] Um tremó. Como um 
olho de peixe, e eu nele como uma sombra distorcida, uma paródia de 
alguma coisa, um personagem qualquer de conto de fadas com capa 
vermelha, descendo rumo a um momento de despreocupação que é o 
mesmo que perigo. Uma Irmã, banhada em sangue. (ATWOOD, 2017, 
p.17) 

 

Presas à nova lei, as Aias só podiam conhecer a sua função e, portanto, são 

impedidas de socializar com as outras mulheres. A falta de relações sociais entre as 

mulheres cria uma espécie de afasia, na qual, a própria identidade feminina se perde. 

                                                           
47

Tradução nossa: “dystopian societies, consumed and controlled by regressive dogmas, appear constantly 

static:founded on coercion and rigid structures, the system resists change and becomes arrested in paralysis” 

(MALAK, 2004, p. 83). 
48

 Nomenclatura inspirada na história da princesa fenícia Jezebel que desafiou o culto ao Deus de Israel, 
mantendo-se fiel à adoração do deus pagão Baal. Jezebel foi assassinada por defenestração e seu corpo 
devorado por cães. Seu nome encontra-se associado à ideia de uma mulher sedutora e vil. (1 Reis 21:25-26) 

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_reis_21_25-26/
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É neste contexto que Offred, narradora principal, reflete sobre sua condição de coisa 

e não de ser humano  

 

Aquilo a que chamo de mim mesma é uma coisa que tenho que 
compor, como se compõe um discurso. O que tenho de apresentar 
agora é uma coisa feita, não algo nascido. [...] Porque as mulheres não 
precisam provar umas às outras que são mulheres? [...] Somos úteros 
de duas pernas, apenas isso: receptáculos sagrados, cálices 
ambulantes [...] Pertences da casa: isso é o que somos. (ATWOOD, 
2017, pp. 82; 89; 99; 165).  

 

Essa apropriação do trabalho reprodutivo da mulher em uma sociedade 

patriarcal, não muito diferente da nossa, pressupõe relações desiguais que são 

forjadas em falsas premissas construídas historicamente e muito comuns no 

cotidiano, como por exemplo: ―Uma mulher só é completa quando se torna mãe‖; ―A 

família heteronormativa é a base da sociedade‖; ―O homem trabalha fora e a mulher 

cuida do lar‖; ―O homem que ‗ajuda‘ com os filhos e com a casa é elogiado enquanto a 

mulher só cumpre sua obrigação‖, etc.. 

O governo de Gilead se baseia ainda em outro elemento importante, a suposta 

fragilidade feminina diante dos perigos sociais. O puritanismo reivindica um lugar de 

combate aos abusos sofridos pelas mulheres  

 

[...] se lembraria de história que tinham lido nos jornais, sobre 
mulheres que tinham sido encontradas [...] em valas ou florestas ou 
geladeiras, em quartos alugados abandonados, vestidas ou despidas, 
abusadas sexualmente ou não; de qualquer forma, mortas. Havia 
lugares por onde não se queria andar, precauções que se tomavam, 
que tinham a ver com trancas em janelas e portas, fechar as cortinas, 
deixar luzes acesas (ATWOOD, 2017, p. 268). 

 

O espaço do controle é o espaço do corpo, da liberdade, da capacidade de 

escolha, portanto, as táticas de subversão também se desenrolam nesses espaços. É 

neste contexto, que Offred aceita tornar-se ―amante‖ de seu Comandante, e passa a 

encontrar-se com ele tarde da noite em seu escritório. A princípio, ele somente requer 

sua companhia, e ela se utiliza disso para ter acesso a informações que não lhe eram 

permitidas. O dominante ―tem uma coisa que não temos, tem a palavra‖ (ATWOOD, 

2017, p. 109). 
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 Em dado momento, Offred descobre uma inscrição gravada na parte interna 

do armário de roupas, que teria sido feita, possivelmente, pela Aia que lhe antecedeu. 

A inscrição, pantomima do latim eclesiástico, dizia: Nolite te bastardes 

carborundorum (em uma tradução livre: ―Não deixe que os bastardos te reduzam à 

cinzas‖) e foi copiada de um dos livros do Comandante indicando que a aia que lhe 

precedeu também havia subvertido as leis morais do Estado, aliás, duplamente, pois 

esta acaba por suicidar-se, o que neste caso, se apresenta como uma forma de 

resistência.  

Offred permanece durante três anos na casa do Comandante Waterford, e, 

nesse período, após várias cerimônias de reprodução, finalmente ela se descobre 

grávida, mas do seu outro amante, o motorista Nick que atua como um agente duplo: 

é um Olho a serviço do regime e um agente infiltrado do grupo de resistência 

Mayday49, que se esforçava por construir rotas de fugas femininas para as mulheres 

exploradas pelo sistema.  

Aqui é possível ver que as táticas empreendidas para subverter a ordem 

estabelecida são sutis e, mesmo quando violentas, no caso do suicídio, por exemplo, 

surtem efeitos que nos fazem repensar as relações de poder nas sociedades. São os 

pequenos poderes que rompem com a ordem estabelecida.  

No final, Offred junta-se à resistência, ―embarca na escuridão ali dentro, ou 

então na luz‖ (ATWOOD, 2017, p. 347), e consegue gravar sua história em fitas 

cassete que, mais tarde, são encontradas em uma casa abandonada no estado do 

Maine. Em uma última súplica, ela que repetidamente ao longo do texto diz que não 

queria estar contando essa história, apela à sensibilidade do leitor  

 

 [...] Isso é uma reconstrução. [...] É também uma história que estou 
contando, em minha cabeça, à medida que avanço. Conto, em vez de 
escrever, porque não tenho nada com que escrever, e de todo modo, 
escrever é proibido. Mas se for uma história, mesmo em minha 
cabeça, devo estar contando-a para alguém. Você não conta uma 
história apenas para si mesma. Sempre existe alguma outra pessoa. 
Mesmo quando não há ninguém. Uma história é como uma carta. 
Caro você, direi. Apenas você, sem nome. Acrescentar um nome, 
acrescenta você ao mundo real, que é mais arriscado, mais perigoso: 
quem sabe quais serão as probabilidades lá fora de sobrevivência, da 
sua sobrevivência? Eu direi você, você, como uma velha canção de 

                                                           
49

 Mayday é um código criado por Frederick Stanley Mockdorf em 1920 para facilitar os pedidos de ajuda de 
pilotos áereos. Do francês, ‘m’aidez’, o código deve ser repetido três vezes para indicar um perigo iminente. 
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amor. [....] Não quero estar contando esta história [....] Contexto é 
tudo. (ATWOOD, 2017, 52; 163; 174, 322) 

 

 

O epílogo: a construção da história oficial  

 

É no epilogo que descobrimos que a narrativa de Offred trata-se do que 

costumamos chamar de ―narrativa de segunda mão‖, uma vez que não foi escrita de 

próprio punho por ela, mas transcrito pelos doutores Wade e James Pieixoto da 

Universidade de Cambridge, a partir de uma coleção de 30 fitas cassetes, encontrada 

em uma casa abandonada no Maine. Esta parte da narrativa traz uma sessão do 12° 

Simpósio de Estudos Gileadeanos, realizado em 2195, especificamente, a palestra do 

prof. James Pieixoto intitulada Problemas de Autenticação com relação a O conto da 

aia”. 

Percebemos aí que o próprio título da obra foi dado pelos acadêmicos, bem 

como, a organização da narrativa foi feita por eles, uma vez que as fitas não possuíam 

numeração nem ordem estabelecida previamente. Chamo atenção para a necessidade 

de uso do título original da obra, The Handmaid‟s Tale, uma vez que este, possui um 

jogo de palavras sexista, uma vez que o substantivo Tale é pronunciado da mesma 

forma que Tail, ―rabo/traseiro‖ que, segundo Pieixoto, era ―o pomo da discórdia 

naquela fase da sociedade de Gilead‖ (ATWOOD, 2017, p. 353). Uma vez que o título 

foi dado por estes acadêmicos, é possível aferir que este tipo de juízo de valor tão 

temido atualmente na narrativa histórica, serve a um discurso misógino que 

estabelece dentro da própria Academia espaços masculinos e femininos.  

Outro jogo de palavras que indica uma interpretação sexista da História é a 

―brincadeira‖ que o acadêmico faz com o nome de uma das organizações de 

resistência ao domínio de Gilead, que também só é possível de ser compreendida em 

inglês: em sua fala, ele substitui ―The Underground Femaleroad‖ (A rota clandestina 

feminina) por ―The Underground Frailroad‖ (A rota clandestina da fragilidade), 

jogando com a ideia de que as mulheres são o sexo frágil.  

Na impossibilidade de identificar a verdadeira identidade de Offred, Pieixoto 

opta por investigar os Comandantes, uma vez que sobre esses, há uma 

―documentação histórica‖ preservada, o que demonstra, como dizia Natalie Zemon 
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Davis, que a história das mulheres foi por muito tempo uma história das margens e 

vivida nas margens da sociedade. Assim, enquanto as mulheres foram apagadas da 

História, os homens permanecem na documentação oficial e invariavelmente 

aparecem como heróis. Segundo Pieixoto, a ―genialidade‖ de Gilead, foi sua 

capacidade de síntese. O próprio uso da palavra ―genialidade‖ aponta para um juízo 

de valor, um lapso conceitual talvez, que o historiador deixou escapar, ―um certo nível 

de respeito pelo regime totalitário [...]. Como acontece geralmente na vida real, em 

The Handmaid‟s Tale, somente as classes privilegiadas sobrevivem ao curso da 

História.‖ (SHEFFER, 2015, s/p). 

A própria análise feita pelo Dr. Pieixoto, é extremamente sexista e pouco 

crítica, uma vez que além de não se preocupar com o apagamento de Offred 

(lembremos que esta parte da narrativa se passa em 2195), ainda que esta seja o 

sujeito histórico protagonista da fonte histórica, ele considera que  

 

[...] devemos ser cuidadosos ao fazer um julgamento moral sobre a 
sociedade gileadeana. Sem dúvida já aprendemos a esta altura que 
tais julgamentos são por necessidade específicos da cultura. Além 
disso, a sociedade gileadeana estava submetida a grandes pressões de 
caráter demográfico e outros, e estava sujeita a fatores dos quais nós 
felizmente estamos mais livres. Nosso trabalho não é censurar e sim 
compreender‖ (ATWOOD, 2017, p. 355)  

 

A despeito da ideia acertada de que o ofício do historiador é compreender a 

trajetória humana através dos acontecimentos e não os julgar, como já dizia o 

historiador francês Marc Bloch, urge problematizar as estruturas e relações de poder 

que impediram durante muito tempo que as mulheres fossem sujeitos históricos 

(bem como outros grupos como os negros, os homossexuais e os pobres). Não 

censurar determinada cultura a fim de não cometer anacronismos não nos impede de 

analisar criticamente os aspectos estruturais dos contextos históricos que nos 

precederam e, muito menos, ignorar as violações dos direitos femininos em nome de 

um certo relativismo cultural (SHEFFER, 2015, s/p.). 

Embora, o Simpósio se passe em 2195, contexto no qual, as mulheres já estão 

de volta à cena pública, pois o evento é apresentado pela Profa. Crescent Moon (uma 

interessante referência a fase da lua na qual a mulher, segundo a tradição pagã, está 

fértil), é interessante problematizarmos a predominância masculina no campo da 
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ciência, não somente no Brasil, mas no mundo de maneira geral. Ao criar uma revisão 

histórica feita por um homem, Atwood atenta para o fato de que por muito tempo a 

história das mulheres ou das relações de gênero foi feita por historiadores homens.  

O campo científico ainda quer se apresentar enquanto espaço masculino por 

excelência (observemos caras professoras, os próprios colegiados nos quais estamos 

inseridas), no qual, às mulheres cabem os estudos das ciências humanas – devido à 

uma pretensa sensibilidade que seria inerente ao sexo feminino –, enquanto os 

homens são destinados às ciências ―duras‖, objetivas, e, segundo essa lógica, ―mais 

científicas‖. 

Gênero, classe e raça, são assim, fatores de domínio determinantes dentro de 

uma sociedade: ―Desta maneira, a oposição binária e o processo social das relações de 

gênero tornam-se parte do próprio significado de poder.‖, quando colocamos essas 

circunstâncias em questão, ameaçamos o sistema inteiro (SCOTT, 1995, p. 92).  

Essa história que Offred não quer contar é a mesma que nós, mulheres, 

esperamos parar de contar um dia. Uma história off red, para fazer um trocadilho 

com o nome opressor da personagem. Uma História, na qual Clio não seja apenas um 

adorno, uma História cujas páginas não estejam cobertas pelo nosso sangue. 
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LETRAMENTO EM LÍNGUA ESPANHOLA: AS 
DIFICULDADES DOS ALUNOS NO USO DOS PRONOMES 

OBLÍQUOS ÁTONOS 
 

Francisco de Assis Silva Panta50 
Kleber Ferreira Costa51 

Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda52 
 
 
Esta pesquisa investiga as dificuldades dos graduandos do curso de Letras Português-
Espanhol no processo ensino-aprendizagem dos pronomes complementos diretos e 
indiretos, na disciplina Língua Espanhola IV, do quarto período de Letras de uma 
universidade pública de Pernambuco. As ponderações são feitas com base nas 
reflexões de MASSIP (2010), MILANI (2006), MIRANDA POZA (2011), tendo 
comoobjetivo geral, a investigação do ensino-aprendizagem dos pronomes átonos em 
turmas de Letras do curso Português/Espanhol. Já os objetivos específicos consistem 
em ―analisar como os alunos falam e escrevem frases com uso obrigatório dos 
pronomes complementos diretos e indiretos e identificar as principais dificuldades 
apresentadas pelos alunos quanto ao uso dos pronomes complemento nos textos e 
esclarecer as possíveis causas. Dentre os métodos utilizados, foi desenvolvida 
umapesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratória e documental, cujos 
sujeitos da investigação são alunos do terceiro e quarto períodos de Letras de uma 
universidade pública de Pernambuco. Como alguns desses resultados, percebe-se 
queos alunos apresentam um índice alto de dificuldades de uso dos pronomes 
complementos ―lo, la, los e las‖ (objeto direto), bem como no uso do objeto indireto 
―le‖ e a sua troca de ―le‖ por ―se‖, quando o verbo pede os dois complementos verbais. 
Pelo fato de o objeto direto (la, lo, las, los) começar com a letra ―l‖, fonema /l/, faz-se 
necessária a permuta do complemento indireto ―le‖ por ―se‖. Assim, comprova-se 
queo aluno brasileiro, estudante do espanhol, apresenta uma série de dificuldades 
para falar espanhol, principalmente porque se modela pela sintaxe pronominal do 
português e tenta transferir esse mesmo modelo para a sintaxe da colocação do 
Espanhol, e isso ocorre porque, na oralidade do português, é permitida a omissão de 
pronomes oblíquos que complementam os verbos transitivos, entendendo-se que, 
pelo fato de tais complementos terem sido usados em período anterior, já se 
pressupõe que o ouvinte (ou leitor) entende perfeitamente de que elementos 
(complementos) está-se falando.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Colocação pronominal. Complementos diretos. 
Complementos indiretos. 
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Introdução 

O uso dos pronomes pessoais oblíquos que funcionam como complemento 

direto e indireto nos textos escritos, assim como nos textos orais, sempre foi 

considerado como um dos grandes desafios para o brasileiro, estudante/usuário da 

língua espanhola. Tal problema se apresenta pelo fato de a língua portuguesa ser uma 

língua irmã e, ao mesmo tempo (e em parte) filha da língua espanhola, havendo, por 

isso, frequentes problemas de interlíngua. 

Nesse sentido, verificamos que, quando o brasileiro fala ou escreve em 

espanhol, inconscientemente, repete a lógica de funcionamento da língua portuguesa, 

ou melhor, do português brasileiro, dessa forma, para tentar explicar essa confusão 

na cabeça do estudante usuário de espanhol é que realizamos esse artigo, que tem 

como objetivo investigar o ensino-aprendizagem dos pronomes átonos em turmas de 

Letras do curso Português/Espanhol.  

O estudo que iremos nos debruçar a seguir, servirá de dados para melhor 

auxiliar o estudante na construção consciente dos recursos gramaticais que 

favoreçam a aplicação da língua espanhola. 

 

1 Fundamentação Teórica 

 

Os usos dos pronomes clíticos, ao nosso ver, tem sido um dos conteúdos 

tratados como objeto de muito estudo e investigação dos estudiosos da gramática da 

língua espanhola, tanto pelo fato de essa língua ser falada em muitos e distintos 

países, com usos e culturas diferentes, como pelo fato de ser uma das línguas mais 

estudadas em países não falantes da língua espanhola e, por isso, oferecer 

dificuldades para os estrangeiros que a aprendem como segunda língua.  

No caso dos brasileiros que estudam a língua espanhola, o problema de uso 

dos pronomes clíticos passa por alguns agravantes: o fato de as duas línguas serem 

provenientes de uma mesma região geográfica da Europa: a denominada Península 

Ibérica; serem as línguas oficiais dos dois países que outrora pertenciam a um mesmo 

contexto político e social, embora com traços culturais diferentes e que se 
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constituíram nas muitas semelhanças e não poucas diferenças. De acordo com o 

pensamento de GOETTNAUER (2005), 

Infelizmente ainda é comum ouvir dos alunos que o espanhol é muito fácil 
porque se parece muito com o português. Cria-se assim um falso preceito: 
para saber espanhol basta aprender o léxico, isto é, as palavras que são 
diferentes das empregadas em nossa língua. É necessário combater essa 
idéia errônea. Espanhol e português são duas línguas muito parecidas sim, 
têm a mesma origem e um repertório lexical comum bem extenso, mas há 
diferenças muito significativas: de entonação, de pronúncia, de estruturas, 
expressões, de usos, de modos de expressar a realidade etc. [...]. Torna-se 
imprescindível despertar os alunos para a importância de desenvolver a 
capacidade de observar as peculiaridades do idioma estudado para não 
incorrer no equívoco de, infelizmente freqüente, de produzir textos 
portugueses em espanhol (GOETTNAUER, 2005, p. 63).    

 

Como se vê, as vantagens e desvantagens decorridas das semelhanças e 

diferenças são muitas e variadas. E uma delas é o que trazemos em foco: os usos dos 

pronomes oblíquos por brasileiros nos textos em espanhol, mesmo que gramáticos 

como Masip (2010), aponte, em sua gramática, maneiras de como identificar e 

transformar orações no intuito de precisar o uso correto, pelo senso intuitivo e 

inconsciente da escrita e da oralidade, remetemos sempre a L1 (língua de origem) e 

não a L2 (língua alvo).  

Nesse sentido, apresentamos a metodologia desta investigação. 

 

2 Metodologia 

 

A presente pesquisa é de abordagem qualitativa, considerada como uma 

pesquisa descritiva, e de cunho exploratório e documental. Escolhemos a abordagem 

qualitativa pelo fato de esta valorizar mais a resposta do sujeito entrevistado, 

considerando os detalhes e tentando evidenciar as impressões e pormenores a partir 

das amostras coletadas para as análises.  

Os sujeitos da pesquisa são alunos do primeiro, terceiro e quarto período do 

curso de Letras Português/Espanhol da Universidade de Pernambuco campus 

Petrolina.   Os dados que sustentam nossa investigação foram colhidos a partir de um 

instrumento impresso/escrito (em anexo), aplicado para alunos de três turmas do 

referido curso. O citado instrumento foi um questionário composto de quatro 

questões, sendo uma questão aberta, duas questões de preenchimento de espaços e 

uma questão semiestruturada.  
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Na questão aberta, foi perguntado se eles tinham dificuldade em usar os 

pronomes complementos diretos e indiretos e, caso existisse essa dificuldade, 

deveriam explicar, com as próprias palavras, os detalhes dessa dificuldade. Foram 

também feitas duas questões, pedindo para que os alunos preenchessem os espaços 

com os pronomes pessoais oblíquos que funcionam sintaticamente como 

complementos diretos e indiretos, tomando como base a frase dada. Houve também 

uma questão, pedindo para que eles refizessem as frases dadas, substituindo as 

palavras ou expressões sublinhadas (e em negrito) pelos respectivos pronomes 

oblíquos.     A seguir, apresentamos a análise e discussão dos dados. 

 

3 Análise e Discussão dos Dados 

 

Analisando inicialmente as respostas relativas à questão aberta do 

questionário aplicado aos alunos, que perguntava “¿Tienes dificultad de usar los 

pronombres complementos directos e indirectos? Si tienes, explícalo con tus 

palabras”, vejamos o que respondeu uma aluna (Aluna ―A‖) do quarto período, 

considerada como uma das que se destacam entre os colegas de turma. (A resposta foi 

transcrita, respeitando-se suas palavras e a forma de escrever) 

Aluna ―A‖ respondeu assim: 

  Si. Tengo dificultad, pues en la lengua portuguesa los usos son distintos de la lengua 
española y en la mayoria de las veces intento transladar la lengua española a partir de 
la lengua portuguesa, pero sé que cada lengua deve ser internalizada de manera 
Independiente. 

 

De acordo com o que observamos no depoimento acima, a aluna assume que 

sente dificuldades para usar os pronomes oblíquos nas frases em espanhol porque, 

mesmo sabendo que cada língua tem suas próprias regras de uso, sua lógica na 

construção das frases. Ela, inconscientemente, usa as regras da língua portuguesa, 

quanto aos pronomes oblíquos átonos, para construir as frases em espanhol, o que faz 

com que ela cometa frequentes falhas, já que esse assunto, a sintaxe da colocação 

pronominal em Espanhol, é bem diferente do que ocorre com a sintaxe da língua 

portuguesa. 
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Em relação à mesma pergunta, vejamos o que respondeu o Aluno B, aluno que 

também participa como monitor em um curso de Espanhol, nível de conversação, 

oferecido para idosos pelo programa Faculdade Aberta da Terceira Idade: 

Tengo dificultad, pero es difícile la conjugación y la comprención en español. 

 

Essa resposta nos mostra o quanto o uso dos pronomes oblíquos oferece 

dificuldade para o brasileiro estudante de espanhol. O aluno que proferiu a resposta 

acima é considerado por nós e pelos colegas uma pessoa de bastante prática de 

oralidade, pois conversa fluentemente em espanhol com os idosos cursistas do FATI.  

Analisando, todavia a escrita da frase de respostas e das palavras, percebemos 

que, embora o possua fluência nas conversações em espanhol, assim como muitos 

nativos, cometem equívocos para escrever palavras que não oferecem dificuldade, 

além de fazer a frase sem a observação das normas da estrutura de uma frase.  

 Com relação ao aluno C, sobre o mesmo assunto, vejamos o que respondeu: 

 

Confundo na hora de usar, pois devo ler o texto inicial e dividir o pronome referente 
ao sujeito e o pronome referente ao objeto, a qual se refere. 

 

O aluno C foi categórico em afirmar a presença de dificuldades, não sabendo 

quando usar o complemento direto e o indireto, além de confundir com o pronome 

sujeito, deixando também implícito que além de sentir dificuldades em compreender 

os textos em espanhol, sente também dificuldades nos usos dos pronomes que 

funcionam como complementos e desconhece as normas de regência verbal.    

Já a aluna D, também em relação à mesma pergunta, deu a seguinte resposta: 

Si. Poes no tuve contatacto con lo español antes de conocer en la facultad y estoy a 
desenvolver mios conocimientos.      

 

Logo de início, esta aluna assume possuir dificuldades em relação ao que lhe 

foi perguntado e tenta apresentar as causas de ter respondido afirmativamente.  Ela 

afirma nunca ter estudado a língua espanhola antes de vir à faculdade para fazer esse 

curso de Letras Português/Espanhol. A resposta escrita da aluna também deixa claras 

as dificuldades que ela sente para escrever em espanhol.  

Em uma frase que ocupa apenas uma linha e o início de outra, constamos, 

além de muitos problemas ortográficos, problemas relacionados à interlíngua: o uso 
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de palavras de outras línguas, imaginando que estava escrevendo uma palavra do 

espanhol, como é o caso da palavra ―desenvolver‖ (do português), em lugar de 

―desarrollar‖. Quanto ao uso de mios (pronome possessivo) demonstra 

desconhecimento da gramática da língua, uma vez que antes de substantivos, deve-se 

usar o adjetivo possessivo ―mis‖. Constatamos também o uso incorreto do ―artículo 

neutro: lo” em lugar de ―el‖ 

Vejamos o que disse o aluno E 

Sim tengo. Em português no tengo, pero en espanhol tengo dificultad. 

 

O aluno já começa misturando palavras do Português com palavras do 

Espanhol. O próprio advérbio de afirmação não está em Espanhol, mas sim, em 

Português, já que em Espanhol o advérbio de afirmação é ―sí‖. A preposição ―Em‖ é 

também da língua portuguesa, pois em Espanhol é ―en‖. A escrita da palavra 

―português‖, também está equivocada, já que não existe acento circunflexo na língua 

espanhola, o que deveria ser ―una tilde‖, sinal de pontuação equivalente ao acento 

agudo da gramática do português.     

Agora, vamos ver como os alunos responderam a questão semi-estruturada, a 

qual pediu que os alunos refizessem as frases que se seguem, de acordo com o 

exemplo dado. Maria me prometió um regalo en mi cumpleaños.   Ella me lo 

prometió.   

Veja o que respondeu a aluna A: 

1. Daré a vosotros de regalo el arpa de mi Hermano. LO LES DARÉ. 

2. Iván mecontó dos chistes muy graciosos..EL ME LOS CONTÓ 

3. A Julio le compraré las dos raquetas el jueves. .LAS LE COMPRARÉ. 

4. Nadie ha dicho la verdad ayer a los maestros..NADIE LOS LA HE 

DICHO.  

5. Ofrezco a ti, en tu cumpleños, flores rojas .LAS TE OFRESCO. 

 

Logo na primeira frase, a aluna cometeu três equívocos. O primeiro foi colocar 

o pronome complemento direto antes do complemento indireto, ao escrever ―lo‖ 

(correspondente a “el arpa‖), antes de ―les‖ (correspondente a vosotros). O segundo 

equívoco foi que o usar ―les‖ em vez de ―os‖, uma vez que ―les‖ é um pronome 
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complemento indireto de terceira pessoa do singular, o que deveria ter usado ―os‖, 

por ser um pronome complemento indireto de segunda pessoa do plural. O terceiro 

problema encontrado da resposta é cometido quanto à flexão de gênero: ―arpa‖ é 

uma palavra feminina, no entanto é determina pelo artigo definido ―el‖ pelo fato de 

iniciar por ―a‖, fenômeno que ocorre com todos os substantivos iniciados por ―a‖ ou 

―ha‖, para garantir a eufonia, característica presente na língua espanhola. 

A aluna conseguiu responder corretamente somente a frase número 2 (Ivan 

me conto dos chistes muy graciosos. Él me los contó). Nas demais frases, ela cometeu 

erro ao inverter a posição do complemento direto com o complemento indireto. 

A  aluna  B respondeu assim: 

1. Daré a vosotros de regalo el arpa de mi Hermano. OS DARÉ LO 

HARPA.. 

2. Iván mecontó dos chistes muy graciosos..EL ME LOS CHISTES 

3. Julio le compraré las dos raquetas el jueves. ÉL LO LOS DOS 

RAQUETASE   

4. Nadie ha dicho la verdad ayer a los maestros. ELLA NO SE LOS 

MAESTROS  

5. Ofrezco a ti, en tu cumpleños, flores rojas .YO TE  LE OFRESCO. 

 

A aluna B demonstrou ter muito mais dificuldades que a aluna A. Além de não 

fazer a substituição como foi pedida, logo na primeira frase usou ―lo‖ antes do 

substantivo ―arpa‖como um artigo denominado ―neutro‖. Na segunda frase, esqueceu 

o verbo e repetiu o substantivo que deveria ser substituído. Na terceira frase, além de 

repetir complementos diretos, não usou o pronome complemento indireto e repetiu o 

substantivo ―raquetas‖, que deveria ter sido substituído pelo pronome ―las”, 

complemento direto. Na quarta frase, ocorreram vários erros. Esqueceu o verbo 

―decir‖ no passado ―há dicho‖, substituiu indevidamente o pronome indefinido 

―nadie” pelo pronome pessoal no feminino ―Ella”.  E repetiu indevidamente a 

expressão ―a los maestros‖. Na quinta frase não houve erro de colocação pronominal, 

mas apenas erro de ortografia no uso da palavra ―ofrezco‖, ao escrevê-la ―ofresco‖.   

 

O aluno C respondeu da seguinte forma: 
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1. Daré a vosotros de regalo el arpa de mi Hermano. YO VOS LE 

DARÉ..................... 

2. Iván mecontó dos chistes muy graciosos..EL ME LOS CONTÓ 

3. A Julio le compraré las dos raquetas el jueves. .YO LE LOS 

COMPRARÉ. 

4. Nadie ha dicho la verdad ayer a los maestros.. ELLOS NO LOS HA 

DICHO.  

5. Ofrezco a ti, en tu cumpleños, flores rojas .YO TE LOS OFRESCO. 

 

Logo na primeira frase, o aluno cometeu um erro de ―interlíngua‖ ao relacionar 

o pronome pessoal de segunda pessoa do plural ―vosotros” com o pronome ―vos‖, 

além de cometer uma espécie de ―leísmo‖ ao trocar o pronome complemento direto 

―la‖, que substituiria ―el arpa‖ por ―le‖. Na quarta frase, além do equívoco de 

substituir o pronome indefinido “Nadie”por ―Ellos”não substuiu a expressão ―a los 

maestros” pelo pronome complemento indireto ―se‖. Na última frase, o erro foi 

somente na substuição da expressão 

―las flores” pelo pronome complemento ―los” em vez de usar ―las”.  

 

Continuando o questionário, foi também dada uma questão que pedia que os 

alunos preenchessem os espaços com os pronomes adequados, pedindo o seguinte: 

Rellena los huecos con los pronombres personales complementos 

directos e indirectos: (me, te, se, le, la, lo, las, los, os, nos, les). Vejamos como os 

alunos preencheram: 

 

ALUNO D 

 

a. Vuestros libros, yo.....TE...... .............enviaré pasado mañana. 

b. Los otros, la maestra .............ME .............. mandará por tus compañeros de 

aula. 

c. El regalo de mi madre ya ..........ME............ he entregado ayer.   

d. Nuestra clase de hoy,  el profesor ..........LA....... vas a ministrar mañana. 

e. Tu coche nuevo, ¿Tu ...........TE.......... puedes prestarme?    
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Mesmo sendo quase todas as frases, sentenças com verbos que pedem os dois 

complementos, o aluno só usou um dos pronomes complementos para cada frase, 

esquecendo de usar o outro. Percebemos também que, mesmo usando só um dos 

pronomes, usou de forma errada. Na frase a, usou ―te‖em lugar de ―os‖. Na frase b, 

cometeu o mesmo equívoco, ao usar o pronome ―me‖. Na frase c, esqueceu de usar o 

pronome complemento ―lo‖, usando somente o indireto ―te‖.  

  Já o aluno E respondeu: 

a. Vuestros libros, yo.....TE...LOS............enviaré pasado mañana. 

b. Los otros, la maestra ......SE  LOS............ mandará por tus compañeros de 

aula. 

c. El regalo de mi madre ya .....ME LO............ he entregado ayer.   

d. Nuestra clase de hoy,  el profesor ..NOS..LA....... vas a ministrar mañana. 

e. Tu coche nuevo, ¿Tu ...........ME..LO......... puedes prestarme?    

 

Na primeira frase, o aluno usou corretamente o pronome complemento direto 

―los‖, mas equivocou-se ao usar o indireto. Em vez de usar a segunda pessoa do plural 

―os‖, usou a segunda do singular ―te‖. A segunda frase está correta. Na terceira, houve 

erro: o uso do pronome ―me‖ em lugar do pronome ―se‖. Na quarta e na quinta frases, 

também não houve erro de colocação pronominal. Esse aluno cometeu poucos erros 

em relação aos outros sujeitos pesquisados.    

Veja o que respondeu o aluno F: 

 

a. Vuestros libros, yo.....ME LOS .............enviaré pasado mañana. 

b. Los otros, la maestra .........OS LA ...... mandará por tus compañeros de 

aula. 

c. El regalo de mi madre ya ....TE LE............ he entregado ayer.   

d. Nuestra clase de hoy,  el profesor...NOS LOS...... vas a ministrar mañana. 

e. Tu coche nuevo, ¿Tu ..ME LOS.. puedes prestarme?    

 

Na primeira frase, o aluno G também cometeu erro de troca de pessoa do 

discurso. Usou o pronome ―me‟ em lugar do pronome ―os‖. O aluno F: trocou a 
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segunda do plural pela primeira do singular. Na segunda frase, o aluno errou os dois 

pronomes oblíquos. Usou ―os‖ em lugar de ―te‖ e o pronome ―la‖ em lugar de ―los‖. 

Na terceira frase, houve o problema denominado ―leísmo‖. Na quarta frase, o erro foi 

no pronome complemento direto ―los‖, quando deveria ter usado ―la‖. Na quinta 

frase, o problema foi apenas por  ter usado o plural ―los‖, em lugar de ―lo‖.  

 

Considerações Finais 

 

Depois do estudo descritivo a partir de cada atividade proposta e tomando por 

base as referências gramaticais, verificamos que quando o brasileiro fala ou escreve 

em espanhol, inconscientemente repete a lógica de funcionamento da língua 

portuguesa, ou melhor, do português brasileiro, como reflete Fanjul e González 

(2104), quando se refere a essas duas línguas históricas que ora se aproximam e 

quase se encontram, ora se distanciam e vão tomando rumos contrários. 

Desse modo, a pesquisa nos mostrou que o aluno brasileiro, estudante do 

espanhol, apresenta uma série de dificuldades para falar espanhol, principalmente 

porque se modela pela sintaxe pronominal do português e tenta transferir esse 

mesmo modelo para a sintaxe da colocação do Espanhol, e isso ocorre porque, na 

oralidade do português, é permitida a omissão de pronomes oblíquos que 

complementam os verbos transitivos, entendendo-se que, pelo fato de tais 

complementos terem sido usados em período anterior, já se pressupõe que o ouvinte 

(ou leitor) entende perfeitamente de que elementos (complementos) estão-se falando.   

Portanto, perceber tais dificuldades nos coloca, enquanto professores, a refletir 

formas de como reduzir a distância entre o ―detalhe de forma‖ e o ―uso com sentido‖, 

que se complementam na comunicação, para que nossos estudantes possam sair da 

academia mais confiantes ao usar o espanhol, sem misturar com o português 

brasileiro. 
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ANEXO 

 

HAZ LAS FRASES DE COMPLEMENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
INDIRECTO + DIRECTO+ VERBO. 
  
 
Ejemplos: 
  
No entregó las hojas para ti. 
No te las entregó. 
  
Ella está mostrando un material para mi hermano. 
Ella se lo está mostrando. 
 
 
A) NO ENTREGUÉ LOS DOCUMENTOS PARA ÉL. 
_______________________________________ 
Respuesta: No se los entregué. 
 
B) NO LLEVÉ LAS ROPAS PARA TI. 
________________________________________ 
Respuesta: No te  las llevé. 
  
C) NO VOY A TRAER CUADERNO PARA TI. 
________________________________________ 
Respuesta: No te lo voy a traer. 
 
D) PAULA LE DIO A SU HIJA UNA MUÑECA. 
________________________________________ 
Respuesta: Paula se la dio. 
  
E) ELLA ESTÁ MOSTRANDO UNA CASA PARA MÍ. 
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________________________________________ 
Respuesta: Ella me la está mostrando. 
 
F) LOS PROFESORES DARÁN UN REPASO A LOS ALUMNOS. 
________________________________________ 
Respuesta: Los profesores se lo darán. 
 

 

MÁS EJERCICIOS SOBRE PRONOMBRES COMPLEMENTOS 

1. ¿Has llevado la manzana a mi madre? 
Sí, ya ____ he llevado. 
 

2. ¿Has regalado flores a tu madre? 
Sí, ____ regalado. 
 

3. ¿Has enseñado los carteles a nosotros? 
No, no ____  he ensenãdo. 
 

4. ¿Hemos dicho siempre la verdad a nuestros  hermanos? Sí,____  hemos 
dicho. 
 

5. ¿Hemos arrojado la pelota a Juán . 
Claro que ____ hemos arrojado. 
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LITERATURA APLICADA AO ENSINO INSTRUMENTAL 

DA LÍNGUA INGLESA E ESPANHOLA:  

UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

 

Vinicius Gomes Pascoal53 

 

Inúmeros são os casos em que a literatura é percebida apenas na modalidade da 

ficção. Sob outros tantos olhares atentos, Lazar (2009), Orti (2014), Santos (2013), 

Hattie (2013), Wilson (2013), Zhang (2015), professores e pesquisadores conseguem 

perceber além do lugar comum e multiplicam as possibilidades de trabalhar o ensino 

e línguas através do objeto literário. Dessa forma, utilizam a literatura em suas aulas 

práticas, ampliando a compreensão dos estudantes nas mais diferentes áreas do 

conhecimento. Este artigo apresenta a questão da literatura na experiência prática do 

ensino instrumental, ação extensionista do programa de línguas e informática da 

UPE (PROLINFO) aplicada nos campi da UPE em Petrolina, Serra Talhada e 

Caruaru. O material de ensino base é constituído por excertos de literatura nos mais 

diversos campos dos saberes. Como esses dados obtidos entre 2016, 2017 e 2018 

podem fundamentar novas produções? E como a literatura foi eficaz nessa 

modalidade de ensino? As experiências obtidas ao longo de três anos de execução 

destas disciplinas foram compiladas em formato de artigo. 

PALAVRAS-CHAVE: leitura; extensão universitária; idioma para fins específicos. 

 

ABSTRACT: In the most different situations Literature is recognized as fiction only. 

To other teachers and researchers like Lazar (2009), Orti (2014), Santos (2013), 

Hattie (2013), Wilson (2013) and Zhang (2015) it does not mean that literature is 

reserved only to fictional narrative. To them, it can also be used as an incredible 

resource to teaching language. Thus, literature resources serve the students among 

different knowledge areas. This article presents the usage of literature in language 

courses offered by PROLINFO, an extension program created by the University of 

Pernambuco (UPE). This language course is designed for specific purposes to three 

different groups: PHD‘s students, Master‘s students and teachers of medicine. They 
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have been offered at the UPE since 2016 and use literature as a resource material. 

How efficient is the use of literature and how it can create new educational material? 

All the experience collected along three years are here in an article‘s form.  

 

Keywords: Reading; University extension; language for specific purposes; 

 

 

O que é o programa de línguas e informática da UPE? 

 

 Sendo a Universidade de Pernambuco – UPE uma das mais relevantes 

instituições do Estado, responsável pela difusão do conhecimento e da educação 

formal junto ao povo e, mais especificamente, aos profissionais pernambucanos, não 

poderia se furtar a oferecer os cursos de formação profissional ligados ao ensino de 

língua estrangeira moderna e informática, cada vez mais requisitados pelo mercado 

de trabalho, e que serão de extrema valia para alcançar novas oportunidades no 

mundo contemporâneo.  

 Os cursos de idiomas e informática ministrados pelo PROLINFO, sob 

coordenação de docentes do quadro efetivo UPE, já proporcionam aos cidadãos da 

Região Metropolitana do Recife uma gama de oportunidades educacionais e de 

formação profissional por 16 anos. Atualmente se comemora o quinto ano de 

funcionamento deste programa na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com polo na 

cidade de Nazaré da Mata e apoio da UPE Campus Mata Norte; o quatro aniversário 

na cidade de Garanhuns, com apoio da UPE Campus Garanhuns; quatro anos na 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco – UPE - FOP; quatro anos na UPE 

Campus Petrolina; os primeiros trinta e seis meses de atividades na UPE Campus 

Arcoverde; quatro semestre de ações na UPE Campus Mata Sul, na cidade de 

Palmares; e por fim, três semestres de funcionamento na cidade de Caruaru, na UPE 

Campus Caruaru e um ano de funcionamento em Serra Talhada e Salgueiro. O 

PROLINFO gera melhores oportunidades de formação e ingresso no mercado de 

trabalho, sempre competitivo e em busca de profissionais proativos, além de oferecer 

opções acessíveis de qualificação àqueles trabalhadores e graduandos que já 

vivenciam diariamente as constantes cobranças exigidas pelo mercado de trabalho. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
345 

 

 O PROLINFO, desde 2002, tem seguido os princípios de ação de UPE: 

trabalhando pela construção e difusão de conhecimentos com intuito de contribuir 

para uma sociedade sustentável. O PROLINFO, na categoria de Extensão 

Universitária, vem trabalhando como formador de formadores e devolve ao público-

geral os conhecimentos que são desenvolvidos diariamente no ambiente 

universitário.  

 A UPE, através de seu complexo multicampi de ensino, formado por 13 

unidades distribuídas pelo estado de Pernambuco, mostra à equipe do PROLINFO 

que o caminho a ser seguido é o do movimento de interiorização, visando alcançar 

não apenas à RMR da capital, expandindo assim suas ações às demais localidades do 

estado de Pernambuco. 

 

 

Como se configura o curso? 

 

Oferecer curso preparatório específico (língua inglesa / língua espanhola), na 

modalidade instrumental aos docentes de diversos programas e cursos de pós-

graduação na Universidade de Pernambuco - UPE. Elaborar, aplicar e corrigir 

material didático e bibliográfico em língua estrangeira moderna. Certificar a 

proficiência instrumental específica (língua inglesa / língua espanhola). O 

PROLINFO – Programa de Línguas e Informática da Universidade de Pernambuco – 

UPE, propõe-se instituição colaboradora aos diversos departamento e programas de 

pós-graduação da UPE, tendo consciência da necessidade e importância do 

conhecimento instrumental em língua estrangeira moderna para os docentes e 

pesquisadores das ciências médicas. 

 

Denominaçãoeduraçãode cada curso:  

Curso delíngua estrangeiramoderna –Inglês Instrumental 

Curso de língua estrangeira moderna – Espanhol Instrumental 

 

O curso instrumental PROLINFO é composto por: 

 Aulas presenciais que totalizam 24h, quinzenalmente, no turno noturno. 
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 Aulas-atividade que totalizam 24h, quinzenalmente, focado na leitura e na 

escrita. 

 Material didático para prática em sala de aula. 

 Material didático para aula expositiva/dialogada. 

 Exercícios e Simulados (com foco voltado à leitura e escrita). 

Público-alvo: Docentes dos Departamentos e Programas vinculados aos 

projetos específicos. 

 

Metodologia e abordagem: 

 

Várias sãoas abordagensde ensino existentes ediversas novas propostas 

surgem invariavelmente. Comoessasabordagensnãosãopuras,ouseja,tratam-

sedeabordagensquesãoreelaboradasapartir 

deoutrasmaisantigas,acreditamosqueomelhorcaminhoéselecionarmosalgumassugestõ

esdasabordagens nas quais confiamos, a fim de compormos o nossoelenco 

depropostas de ensino. 

Comoditoanteriormente,afundamentaçãoteóricasubjacenteaopresenteProjet

oPedagógicoestá calcadaemdiversasabordagensdeensinodelínguainglesa e de língua 

espanhola,enquantolíngua 

estrangeira,bemcomooutraspropostasdeensino,relevantesparaoconhecimentodaquel

eprofessorquese 

encontraemsaladeaula,mesmonãosetratandodeabordagensespecíficasdessalíngua-

alvo.Emresumo, algumas delas são: 

 

a) Abordagem lexical (lexical approach), propostaporMichaelLewis. 

b) Abordagemcrítico-reflexiva(John Dewey, Shön, Perrenoud, Paulo Freire). 

c) Abordagem sócio-interacionista (Vygotsky). 

d) Abordagem direta (Diller). 

 

 Alémdisso,aLinguísticadeCorpus,apesardenãoserconsideradaumaabordagem

deensino,mas, tratar-

sedeinestimávelsubsídioparaaescolhae/ouelaboraçãodemateriaise/oulivrosdidáticos
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, gramáticas edicionáriosdelínguainglesa é também contemplada no nosso projeto. 

A equipe de professores e professoras do PROLINFO é composta por 

estudantes universitários que estejam matriculados e regularmente cursando uma 

graduação de nível superior ou programa de pós-graduação, de preferência ligada à 

área de Letras. 

Os proponentes a professor-regentes na condição de estagiário pelo Programa 

Línguas e Informática – PROLINFO são submetidos a um processo seletivo 

composto por prova teórica, apresentação de aula prática, entrevista e análise de 

currículo. A seleção de professor-estagiário do PROLINFO é elaborada pelo quadro 

pedagógico do PROLINFO, que também compõe a banca de avaliação dos 

candidatos. 

Os proponentes aprovados no processo seletivo do PROLINFO passam por 

uma formação inicial através de encontros pedagógicos sempre organizados pelas 

coordenações setoriais do PROLINFO. A equipe de professores-regentes recebe 

acompanhamento sistemático e contínuo da equipe administrativa e pedagógica, 

com interesse de proporcionar um melhor aprendizado junto ao corpo discente; o 

mesmo contribui para a formação acadêmica e profissional do estagiário ao longo 

de sua graduação ou pós-graduação. 

A participação na elaboração de materiais didáticos a serem utilizados pelo 

PROLINFO e pelos professores-regentes é incentivada pelas coordenações setoriais 

do programa, responsável pela revisão e reprodução dos materiais junto ao setor 

administrativo. 

O trabalho de docência desenvolvido pelos professores-regentes no 

PROLINFO, assim como as reuniões administrativas e os encontros pedagógicos 

proporcionam carga horária para fins acadêmicos, sendo ainda esses professores 

remunerados com uma bolsa-estágio. 

Tanto a prova de língua inglesa quanto a prova de língua espanhola serão 

compostas por 2 (duas) etapas distintas, com duração máxima de até 240 minutos. 

O corpo discente poderá ser alojado na mesma sala durante o momento de 

aplicação das provas. 

 

Etapa Líng Língua 
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ua Inglesa Espanhola 

   

1- Leitura e compreensão de texto 2 

horas 

2 horas 

2- Tradução de texto 2 

horas 

2 horas 

   

Tempo de resolução total: 4 

horas 

4 horas 

 

 A seção intitulada Leitura e compreensão de texto será composta por excerto 

de texto científico acompanhada por 10 (dez) questões de múltipla escolha. 

Essa etapa atribui nota que vai de 0 a 10. 

 A seção intitulada Tradução de texto será composta por excerto de texto 

científico para tradução integral ao português. Essa etapa atribui nota que vai 

de 0 a 10. 

 Será permitida a consulta de material bibliográfico individual desde que esteja 

sob posse dos discentes no momento de aplicação da prova. Será vetado o 

empréstimo de materiais de consulta, acesso a meios digitais, utilização de 

dicionários online ou semelhante, estando inseridos nesta categoria os leitores 

digitais e quaisquer outros aparelhos que se conectem com à internet. 

 As provas do PROLINFO Instrumental na UPE Campus Serra Talhada são 

digitalizadas pela secretaria do PROLINFO no mesmo campus e os 

documentos originais encaminhados à Sede do PROLINFO em Recife, onde 

serão corrigidas por integrantes do PROLINFO, determinados pela 

Coordenação Geral do programa.  

 O prazo para divulgação das notas corresponderá à quantidade de candidatos 

inscritos no curso, convertido no dobro de dias úteis.  

 As provas originais não são devolvidas. 

 Os pedidos de recurso deverão ser encaminhados por escrito à secretaria do 

PROLINFO na UPE onde acontecem as aulas com até 10 dias (úteis) após a 

divulgação dos resultados. 
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 A Coordenação-Geral do PROLINFO tem até 10 dias (úteis) para responder 

cada recurso solicitado. 

 Os casos aqui não previstos serão analisados extraordinariamente em cada 

Departamento em que acontecem as aulas e na sede do PROLINFO. 

 

Histórico do corpo docente e cidades de execução da proposta 

 

- Petrolina 

Inglês Instrumental – 2016 – Petrolina (Ana Elisa Maciel) 

Inglês Instrumental – 2017 – Petrolina (Beatryz Menezes de Araújo) 

Espanhol Instrumental – 2017 – Petrolina (Adriana Nobre Macedo) 

Inglês Instrumental PPGFPPI & PPGCTAS – 2018 – Petrolina (Thales Soares da 

Silva) 

 

- Caruaru 

Inglês Instrumental DINTER – UFRPE-UPE-UFRN – 2017 – Caruaru (Caio Cézar 

Araújo) 

Espanhol Instrumental DINTER – UFRPE – UPE - UFRN – 2017 – Caruaru (Renan 

Oliveira) 

 

- Serra Talhada 

Inglês Instrumental para Medicina –  2018 - Serra Talhada (Tallys Júlio Souza Lima) 

Inglês Instrumental para Medicina –  2018 - Serra Talhada (Marcos Vinicius da Silva) 

 

Média de Aproveitamento 

 

Língua Inglesa Total das turmas Língua 

Espanhola 

- 85 estudantes em 

2 anos. 

- 83 aprovados 

- 1 reprovado 

- 8 turmas 

2016 – 2017 -  2018 

- 16 estudantes em 

2 anos 

- 16 aprovados 

- 0 reprovados 
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- 1 desistente  

 

 

Material didático: 

 

Imagem 1: lista de material didático Prolinfo Instrumental 

 

Fonte: PASCOAL (2018) 

 

Quando surgiu a proposta para o instrumental de medicina? 

 

Foi durante um encontro na Prefeitura Municipal de Palmares junto à 

Secretaria de Educação de Palmares, na biblioteca Municipal Prof. Fenelon Barreto, 

enquanto o Programa de Línguas e Informática da UPE – PROLINFO junto com a 

ONG S.O.S Corpo, comemoravam o Dia Internacional das Mulheres, com o 

lançamento do Livro Ciranda Feminista na Mata Sul. As atividades especiais de 

comemoração foram iniciadas no dia 1º de março e envolveram ações na Biblioteca 

Fenelon Barreto, na Praça Dr. Paulo Paranhos, na Praça Santo Amaro, na Rádio 

Cultura dos Palmares, na Escola CEEPA (atual EREM dos Palmares), na Fundação 
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Casa de Cultura Hermílio Borba Filho, no Ginásio Municipal Fernando Augusto Pinto 

Ribeiro e na Escola da Fraternidade Palmarense. A cuminância do evento aconteceu 

no dia 8 de março e contou com a presença da Secretária de Educação de Palmares, a 

Professora Elizangela Maria das Neves, o Diretor da Biblioteca Pública Municipal 

Prof. Fenelon Barreto, o Prof. João Paulo, e do Prof. Tysson Augusto, secretário em 

Palmares do Programa de Línguas e Informática da Universidade de Pernambuco - 

UPE. Na ocasião, foi lançado o livro Ciranda Feminista na Mata Sul, e entregue o 

prêmio Leitora Destaque à Cinthia da Silva Mendes. O livro foi organizado pela ONG 

S.O.S Corpo e pelo Movimento de Articulação de Mulheres da Mata Sul, sob 

condução de Eliane Nascimento, Alexsandra Bezerra e Maria Solange do Rego. O 

coordenador de Interiorização do PROLINFO, Prof. Vinicius Pascoal, e o Diretor da 

Biblioteca Fenelon Barreto, Prof. João Paulo comemoraram mais um ano de trabalho 

árduo entre as duas instituições. "A parceria enrte a Biblioteca Fenelon Barreto e o 

programa da Línguas e Informática da UPE é algo que nos orgulha muito", disse o 

Prof. João Paulo. Em meio ao evento os contatos com a equipe do departamento de 

medicina da UPE, em Serra Talhada caminhavam para aprovação, que foi 

comunicada por telefone. 

 

Avaliação de docentes e discentes 

 

 Os docentes do PROLINFO que se fazem presentes nesta proposta de 

curso instrumental promovem a produção de conhecimento numa modalidade 

colaborativa na qual a reflexão crítica alcança a sala de aula, a formação de 

profissionais e um enriquecimento à sociedade. A liberdade étnica, social, de gênero e 

de crenças contribui para esse desenvolvimento harmônico em grupo. A metodologia, 

o material didático e as ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula são 

instrumentos chave no relato dos docentes participantes. Por parte do corpo discente 

a maior dificuldade é mesmo na apreensão do vocabulário e a necessidade final de 

avaliação em prova tradicional (formal). Contudo, os resultados apresentados ao 

longo de três anos demonstram com clareza os bons resultados desta atividade de 

extensão que unifica mais uma vez o tripé de ensino-pesquisa-extensão que se espera 

de toda universidade. 
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 As bases teóricas que fundamentam a execução das aulas práticas são 

compostas pelos estudos de diversos pensadores, dentre eles: BURCHFIELD (2000), 

BLOCK (2002), HUTCHINSON (2009), ISRAEL (2017), KANE (2000), LAZAR 

(2009), PENDERGAST (2003), QUEIROZ (2008), RICHARDS (2005), MCLEAN 

(2012). 
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REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS INOVADORAS DE PROFESSORES 

NO ENSINO DE IDIOMAS COM A LOUSA DIGITAL INTERATIVA 

 

Maria Gleide Macêdo De Souza Santos Pereira  

Maria De Fátima Rolim Cavalcanti Dos Santos   

Maria Auxiliadora Soares Padilha  

Este artigo é um recorte das primeiras coletas de dados de uma Tese de Doutorado, 
que se constituiu em uma análise de estratégias pedagógicas inovadoras de um grupo 
de professores que atuam em um curso de inglês e que usam em suas salas de aula a 
lousa digital interativa (LDI). Para este estudo discutimos as compreensões de 
professores sobre inovação e mudanças em suas práticas pedagógicas como uso da 
LDI. Realizamos um estudo de campo, fundamentado nos pressupostos da pesquisa 
qualitativa descritiva, em que  vinte (20) sujeitos envolvidos responderam a uma 
entrevista semiestruturada sobre sua prática pedagógica. O escopo da análise aponta 
que os professores compreendem que a LDI é uma tecnologia ou artefato que 
proporciona inovação e mudanças em suas práticas pedagógicas, trazendo um leque 
de possibilidades para o ensino e aprendizagem da língua inglesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lousa digital interativa. Inovação pedagógica. Práticas 
docentes inovadoras. Língua inglesa. 
 
This paper is a clipping of the first data collection of a doctoral thesis, which was an 
analysis of innovative pedagogical strategies of a group of teachers who work in the 
english course and that use the interactive digital whiteboard (LDI) in their classes. 
We have carried out a field study based on the assumptions of the descriptive 
qualitative research, where the subjects involved answered semi-structured interview 
about their pedagogical practice. The scope of this analysis points that the teachers 
understand that (LDI) is a technology or artfact that generates both innovation and 
changes in their pedagogical practices, bringing a bunch of possibilities for teaching 
and learning of english language. 

 

KEYWORKS: Digital interactive whiteboard; Pedagogical innovation; Innovative 
teaching practices; English language 
 

 

Este artigo faz parte de um estudo de doutorado que investiga práticas inovadoras de 

professores de idiomas com o uso de Lousa Digital Interativa. Para o estudo 

discutiremos as compreensões de professores sobre inovação e mudanças em suas 

práticas docentes com o uso desse recurso. O avanço e a diversidade das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no século XXI tem transformado a 

visão do mundo e vem impactando em todas as áreas do tecido social e no âmbito 
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educativo em particular. E este fenômeno sócio tecnológico do mundo físico e do 

mundo virtual articula com os espaços para uma interação crescente, contínua e 

inseparável. Especificamente no que se diz respeito no âmbito educativo, a integração 

de TDIC na sala de aula visa, entre outras coisas, amplificar os processos de ensino e 

aprendizagem, desenvolvendo o potencial de cada aluno em aproveitar as vantagens 

que proveem para expressão e representação de informações em várias linguagens e 

para a comunicação em tempo real com uma rede de informação global e atualizada e 

em crescimento exponencial: a web. Nesse contexto, o professor cumpre um papel 

fundamental como ―sujeitos insubistituíveis não só na aprendizagem, mas também 

no desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias‖ 

(NÓVOA, 2009, p.12). 

 Para Prucha (2009, apud DOSTAL, 2011), a utilização de métodos 

educacionais apropriados e formas organizadas do trabalho docente ajudam alcançar 

os objetivos da educação. Além disso, a introdução de recursos tecnológicos variados 

no ambiente educacional vem mudando a organização do espaço-tempo do ensino e 

da aprendizagem. Percebemos então que algumas tecnologias já estão presentes, 

destacando nesse enfoque a lousa digital Interativa (LDI). 

 

1  Lousa Digital Interativa na sala de aula  

A Lousa Digital Interativa (LDI) é um recurso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação que pode proporcionar novas possibilidades no processo 

ensino aprendizagem, refletindona transformação metodológica de ensino e, 

consequentemente poderá influenciar a prática pedagógica. O sistema de projeção 

com a conexão da internet, fornece uma janela no mundo para alunos e professores. 

Essas duas inovaçoes criam um ambiente inovador de aprendizagem, incluindo a 

lousa digital interativa. 

Segundo Turel e Johnson (2012), LDI tem sido uma das TDIC que países como 

Inglaterra e Turquia escolheram para ser integrada na sala de aula. Interesse que se 

justifica pelo fato da LDI poder beneficiar o aprender, no estudo de conteúdos que 

elevam o aumento de interesse, atraindo muitos pesquisadores, (LEVY, 2002; 

BECTA, 2003; SMITH, et al., 2005; CUTRIM SCHMID, 2006).  
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Na mesma direção, Wall et al. (2005) e Cutrim Schmid (2008) mostram que 

existe uma opinião favorável sobre o uso da LDI em sala de aula, favorecendo a 

compreensão de conteúdos a partir de dinâmicas motivadoras que fortalecem e 

agilizam a aprendizagem dos estudantes. 

 

Desta forma, o recurso digital interativo é útil para os docentes na hora de preparar 

suas as aulas, pois a LDI permite salvá-las e usá-las novamente (BENNETT, et al., 

2008), reduzindo o tempo usado para preparar aulas e aumentando a criatividade do 

professor na busca de novos métodos de ensino. 

Beauchamp (2004) classifica os usuários do LDI, em comportamentos e 

características usadas com mais frequência: iniciantes usam o LDI como uma lousa 

tradicional, enquanto os usuários mais avançados usam a ferramenta para uma 

construção de conhecimento mais significativa, criando estratégias interativas. No 

entanto, em alguns estudos, os profissionais apontaram várias questões que podem 

diminuir a eficácia da LDI nos seus cursos (ATASOY OZDEMIR, 2009, apud TUREL 

et al. 2012).  

Uma questão crucial posta (BECTA, 2003, SMITH et al., 2005), é que esses 

professores não tinham experiência e nem conhecimentos suficientes para o uso do 

artefato, tendo em vista os treinamentos dados para utilização da mídia em suas aulas 

foram insuficientes. Ainda segundo Cutrim e Whyte (2012), a formação pedagógica 

baseada na utilização pedagógica da lousa digital, e bons exemplos de práticas que 

possam dar suporte para o desenvolvimento de competências necessárias para os 

professores explorarem a LDI, utilizando teorias e metodologias atuais para o ensino 

de línguas, são requisitos básicos que podem transformar e implementar a prática 

pedagógica construtivista do professor. Da mesma forma, os docentes podem 

melhorar suas próprias habilidades ou com a ajuda de colegas (SHENTON; PAGET, 

2007), na formação continuada das escolas. 

 No Brasil, pesquisas sobre o uso desta tecnologia mostram ainda ser muito 

tímidas, seguindo os resultados já citados, potencializando o alcance dos objetivos 

pedagógicos na utilização da linguagem interativa. Nakashima (2008), Torres (2011) 

e Gomes (2010) expõem a importância por oportunizar um meio real de 

aprendizagem nos domínios cognitivos e afetivos na educação infantil, por meios de 

jogos digitais, como também explorando os aplicativos da LDI: arrastando figuras, 
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escrevendo, desenhando, acessando links. Em Silva (2011), encontramos uma análise 

em relação aos aspectos multimodais da LDI como ferramenta mediadora no ensino 

de língua inglesa, como língua estrangeira, observando a percepção dos docentes. 

Assim, os resultados favorecem a utilização da LDI em virtude da multiplicidade de 

recursos disponíveis. 

 Pery (2011) trata do lúdico na lousa digital na educação infantil, com aplicação 

de jogos digitais no estudo do ―corpo humano‖. Para o autor, o uso da mídia motiva o 

interesse das crianças por jogos digitais; potencializando a interatividade e 

ludicidade, promovendo assim o engajamento dos alunos no aprendizado. Melo 

(2013), faz uma análise da atividade docente em aula de matemática, em conteúdos 

de Razões e Proporções. Os resultados mostram que a LDI permitiu ao professor 

propor variedades de exercícios, mas a interação dos estudantes na realização dessas 

atividades não foi observada. 

 Grande (2015) analisou a incorporação da lousa às práticas de ensino de inglês 

como língua adicional, durante seis meses, por um professor familiarizado com o uso 

de computador em sala de aula. Ela aponta que o professor observado explora a mídia 

ao invés de apenas 'surfá-la', envolvendo-se em um processo ativo, interativo e social, 

fazendo com que a aula integre a incorporação da LDI, misturando práticas antigas e 

novas. Quanto à interatividade, ela utilizou os tipos (nula, autoritária, dialética, 

dialógica e sinergética) propostas por Beauchamp e Kennewell (2010). 

 Esteves (2014), analisou o processo de implementação e uso da lousa digital 

interativa, em uma unidade escolar do município de Araraquara. Segundo o autor 

embora haja esforços para incorporação, apropriação e uso da LDI, os indicadores 

apontam para um conjunto de barreiras ao desenvolvimento de trabalhos 

significativos que conduzam o processo de ensino-aprendizagem a um patamar 

desejável.  

 

2 Método do estudo 

 Objetiva investigar as compreensões de professores de idiomas sobre as 

inovações promovidas pelo uso da LDI em suas práticas, esse estudo se identifica 

como uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, considerando que pretendemos 

entender o significado que os professores dão ao conceito de inovação e se percebem 

esse fenômeno em suas práticas, a partir do uso da LDI. 
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 Os dados discutidos nesse artigo foram levantados a partir de uma entrevista 

com 20 professores de um centro de Idiomas. São professores com qualificação 

pedagógica e técnica na utilização da lousa digital, apresentando experiência mínima 

3 anos cem relação ao uso do recurso. 

 As entrevistas foram tratadas e analisadas à luz da Análise Textual Discursiva. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2011) 

A análise textual discursiva corresponde a uma metodologia com a 
finalidade de produzir novas compreensões e discursos. Insere-se 
entre os extremos da análise de conteúdo tradicional e a análise de 
discurso, representando um movimento interpretativo de caráter 
hermenêutico (p.07). 

 

 A análise textual do artigo iniciou pela organização do corpus da pesquisa, 

tomando como base as respostas dos professores entrevistados. Em seguida, realizou-

se a unitarização e a categorização, culminando na produção do metatexto formado 

por estrutura textual descritiva. 

 

3 Análise e discussão dos dados 

 Para atender aos objetivos da pesquisa, realizamos a análise textual discursiva, 

identificando duas categorias: a) Ser professor inovador e b) Inovação na prática 

docente com o uso da LDI. 

 

3.1 Perfil geral dos sujeitos 

 Dos 22 professores entrevistados 09 são homens e 13 são mulheres, 

demonstrando um equilíbrio entre os gêneros. Em relação a faixa etária há 1 

professor entre 18 e 24 anos, 8 variando entre 25 e 34, 8 entre 35 e 44 anos, 4 

professores entre 45-54 anos e 1 professor entre 55 e 64 anos. Esses dados revelam 

um corpo docente adulto jovem, em sua maioria. 

 Em relação à experiência dos entrevistados com o uso da Lousa digital na sala 

aula, a maioria possui entre 6 a 8 anos (123 professores) que lecionam inglês com 

essa ferramenta. Quatro professores possuem entre 3 a 5 anos de experiência e dois 

entre 9 e 11 anos de experiência com o uso da lousa. 

 Considerando a opinião sobre o uso da Lousa Digital Interativa em sala de 

aula, os vinte (22) participantes responderam que é uma ferramenta essencial na 
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prática dos professores e todos usam a lousa com acesso à Internet. Vale destacar que 

na Instituição de ensino todas as salas de aula têm uma LDI. 

 Para Glover e Miller (2001) a experiência é a chave de sucesso para 

implementar e assegurar o impacto dos resultados na sua plenitude de potencial das 

LDI na aprendizagem dos estudantes, trazendo os professores para um nível 

interativo de ensino mais avançado, ou seja, capaz de produzir novos materiais com o 

novo recurso. 

 

3.2 Categoria A: Ser professor inovador 

 Segundo os professores entrevistados, inovar é atender as necessidades do 

aluno, despertar interesse pela aula. Percebemos que eles têm consciência de que as 

atividades devem estar centradas no aluno, pensamento bem discutido na teoria 

construtivista, que o conhecimento não é uma coisa que se adquire por transmissão, 

mas algo que se constrói em interação com o mundo e com os outros. 

(...) é aquele que faz com que o aluno goste e se interesse pela aula, que cria um 
ambiente que vai fazer com que o aluno sinta prazer naquele aprendizado 
(Professor 05). 

 

O professor 15 afirma que inovar é “considerar os conhecimentos prévios do aluno” 

na ação pedagógica. Nesta perspectiva, quando se considera a nova informação com 

os conhecimentos preexistentes na estrutura cognitiva ocorre uma aprendizagem 

significativa 

 

Interação é a palavra-chave: interação entre conhecimentos novos e 
conhecimentos prévios [...] havendo interação, ambos os 
conhecimentos se modificam: o novo passa a ter significados para o 
indivíduo e o prévio adquire novos significados, fica mais 
diferenciado, mais elaborado. (AUSUBEL, 1968, apud MOREIRA, 
1999, p.160). 

 

 Nessa abordagem, quando o professor introduz as ferramentas digitais 

interativas (FDI), mais especificamente a LDI, como recurso pedagógico, aliado a 

outros meios que estiverem disponíveis, pode promover a aprendizagem do aluno de 

forma diversificada a serviço da formação do indivíduo com outros saberes 

relacionados. 
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 Quando os professores respondem que inovar é usar o antigo com olhar novo, 

fazem inferência que o inovar está na forma como utilizamos e integramos o novo na 

rotina pedagógica. O desafio desse professor inovador é combinar o novo com o 

antigo, ―ressignificar os conteúdos do passado, trazendo-os para o presente numa 

constante troca de saberes com seus alunos‖ (LIRA, 2016, p.36). Colaborando com 

este pensamento, Moreira e Kramer (2007) afirmam 

Estimula-se o professor, por diferentes meios, a adaptar-se a 
circunstâncias variáveis, a produzir em situações mutáveis, a 
substituir procedimentos costumeiros (às vezes repetitivos, às vezes 
bem-sucedidos) por ―novas‖ e sempre ―fecundas‖ formas de promover 
o trabalho docente (p.57). 
 

 A inovação para os professores, pode ou não incluir computadores, aplicativos 

e internet, mas eles não adentram em suas salas sem usar nenhuma ferramenta 

digital, pois as respostas dos professores, foram quase unânimes em dizer que a LDI é 

um mediador essencial nas práticas pedagógicas. 

 Mesmo quando eles dizem que inovar não é usar a tecnologia (LDI) em sala 
aula, como é o caso dos professores 2 e 18. 

ser inovador não é usar a tecnologia, é fazer algo diferente na sala com a tecnologia 
ou sem ela(Professor 02) 

 Não necessariamente para você ser inovador você tem que usar um quadro digital, 

mas o quadro digital é uma ferramenta que cada vez mais está se tornando 
indispensável na sala de aula, porque as gerações de crianças cada vez mais estão 
nascendo em contato com tecnologia.... mas é uma ferramenta de ponto de 
partida(grifo nosso)(Professor 18) 

 Mas por outro lado o professor 18 afirma: a tecnologia (a LDI) é um ponto de 

partida, tornando-a indispensável. 

 Concluindo a discussão dessa categoria, as compreensões dos professores é 

que, inovar não é apenas ter acesso aos artefatos tecnológicos, mas sim relacionar e 

aperfeiçoar as estratégias didáticas do seu dia a dia, refletindo nos processos simples 

que já são realizados. O professor inovador precisa estar consciente de seu papel e de 

como inovar na sala de aula pode tornar o seu trabalho ainda mais prazeroso e deixar 

as aulas mais divertidas e interessantes para os seus alunos. 

 

3.3 Categoria B: Inovação na prática docente com o uso da LDI. 
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 Esta categoria considerou o que os professores compreendem que a LDI 

provocou mudanças e inovações em suas práticas docentes. Uma prática inovadora, 

nas ideias de Moran (2013), se apoia num conjunto de propostas que possam 

subsidiar os professores, como o autoconhecimento (valorização de todos), a 

formação de alunos protagonistas, criativos, com iniciativa para à formação cidadã. 

Com a tecnologia, poderá tornar o processo de ensino e aprendizagem mais 

integrado, flexível e empreendedor. Nesse sentido, ao analisar as respostas 

identificamos 4 subcategorias, discutidas a seguir. 

 

Subcategoria 1: O uso da LDI mudou muito a pratica pedagógica 

 Nesta subcategoria, quatorze professores apontam que as mudanças ocorridas 

no fazer pedagógico foram em relação às vantagens que a Lousa oferece na 

visualização dos conteúdos que são propostos no planejamento de aula. Os 

professores podem incluir nas apresentações figuras atuais, colorir, desenhar ou 

importar figuras de outras fontes, como web pages, usando captura de tela ou copiar-

colar (TURÉL, 2012). 

 

Muda muito, porque o impacto visual é muito grande em sala de aula, jogos que 
dá para fazer, a interação do aluno levantar e vir à lousa e ele mesmo montar a 
frase ali; eles acham muito interessante, pegam uma canetinha, montam a frase 
(...) Mas o impacto realmente é muito grande. A gente consegue agregar muita 
coisa com a lousa, o visual, o auditivo, ao mesmo tempo, e tudo em um clique 
(Professor 1). 
 

“Mudei, agora eu preparo as aulas baseada no E-board, eu coloco todas as 
atividades lá, dá um pouquinho de trabalho, mas acho que compensa, na hora de 
você corrigir a atividade que já tá no quadro”... (Professor 3). 

 

 A gama de recursos visuais que a lousa oferece é relatada pela maioria das falas 

dos professores, o seu uso fez com que as ações pedagógicas mudassem, sendo 

necessário a reelaboração desde o planejamento até a avaliação, para utilizar o 

máximo da LDI no ensino da língua inglesa. 

 

Subcategoria 2: A LDI Não mudou muito a prática pedagógica 

 Cinco, dos professores entrevistados, relatam que o uso da LDI não mudou 

muita coisa em sua prática porque, na verdade, eles já utilizavam muitas das 
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atividades, com internet, mesmo antes de a LDI ser instalada. Contudo, observamos 

que esses apenas transferiram para a LDI a prática que já tinham, por isso não 

mudou muita coisa. 

 

A metodologia é a mesma, o que mudou foi como... as coisas são feitas. Se o que 
antes, o aluno tinha que ficar esperando cinco, dez minutos para o professor 
copiar no quadro algum tipo de definição ou exemplos, hoje em dia você traz no E-
board já pronto com a opção de estar oculto. E em um segundo você clica no botão 
e aparece aquela frase então você acaba poupando muito tempo da sala, isso evita 
com que os alunos comecem a conversar um com o outro, porque, enquanto está 
escrevendo, eles não podem fazer mais nada. Então, isso evita muito conversa 
paralela, desviar a atenção dos alunos, entendeu? E dinamiza mais a aula 
(Professor 16). 
 

“A lousa realmente supera o nível em relação a concentrar a atenção do aluno, em 
algo que eu precise que ele preste atenção naquele momento” (professor 4). 

 

 Não podemos deixar de destacar que nem toda tecnologia incorporada na 

prática de ensino representa uma inovação pedagógica, mas fica evidente pelos 

depoimentos dos professores16 e 4 que, com a introdução da LDI, as aulas ficam mais 

dinâmicas, e os alunos mais concentrados. Como Levy (2002, p.7) resume, ‖o 

tamanho e a clareza das imagens da LDI, elimina interrupções associadas com o 

movimento em torno da sala de aula‖, contribuindo assim na construção do 

conhecimento do aluno. 

 

Subcategoria 3: Interatividade 

 Uma das principais vantagens mencionadas por 11 professores que diz respeito 

ao ensino com a LDI é a interatividade. Outro estudo similar (BECTA, 2003) relata 

que os alunos são motivados nas aulas com a lousa por causa do nível de interação, 

pois, os alunos interagem fisicamente com ela, seja manipulando imagens, textos ou 

mudando estruturas gramaticais. Esta constatação pode ser vista também nos 

depoimentos dos professores abaixo: 

 

a questão da interatividade mesmo, que o aluno pode participar, você passa a 

canetinha para ele, ele pode usar e tal. Vários tipos de games que eu posso usar 

(Professor 12). 
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(...) interagir com o conteúdo numa visão maior, mais atraente. Ele pode tocar o 

conteúdo, tocar as estruturas (professor 15). 

 

 Estudos demonstraram a eficiência com esta ferramenta para o ensino e 

aprendizagem da língua estrangeira (CURTIM SCHMID, 2008), levando em 

consideração a interatividade física (trocar imagens ou textos de lugar, arrastar 

figuras, mudar o tamanho), enfim, interagindo com os recursos da lousa e com as 

atividades fazendo uso da caneta ou mesmo com o dedo. 

 De acordo com Levy (2002, In. CUTRIM, 2006, p.40), ―a multimídia interativa 

ajusta-se particularmente aos usos educativos. Quanto mais ativamente uma pessoa 

participar da aquisição de um conhecimento, mas ela irá integrar e reter aquilo que 

aprender‖. 

Desta forma, os alunos interagem com as atividades propostas pelos professores com 

os recursos multimídia que a lousa oferece no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Subcategoria 4: Planejamento 

 Nas falas dos professores observamos como a LDI mudou o processo de 

elaboração das aulas de inglês. 

 Como argumentam a maioria dos professores acima, a ação pedagógica de 

ensino se torna mais eficiente, não precisa levar um monte de flashcards para sala de 

aula, nem tiras de papel para fazer alguma atividade e, refazê-las de novo para outra 

turma. 

 

Você pode pré-escrever tudo, deixar oculto ou deixar algumas referências visuais no 
quadro, isso te ajuda a ser mais organizado, a organizar o conteúdo, a mostrar 
para os alunos de uma maneira mais organizada que ajuda a mostrar de maneiras 
diferentes... é muito mais prático para você planejar a aula, você pode guardar, 
aproveitar uma parte, é ecológico... (Professor 11). 

 

 A LDI tem este benefício a partir de uma variedade de recursos que possibilita 

a reutilização de lições pré-preparadas para outra turma, conforme os professores 1, 

5, 7 e 11. Eles também relatam que o uso dessa Tecnologia acelera o ritmo das aulas, 

gastam menos tempo para preparar e organizar o material, como também menos 
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tempo o Teacher Talking Time (ensino centrado no professor), provocando mais a 

participação do aluno e, consequentemente a inovação pedagógica. 

 

Considerações Finais 

 No estudo sobre a compreensão dos professores em relação à inovação e 

mudanças nas práticas docentes com o uso do recurso tecnológico-LDI, percebemos 

que os entrevistados têm consciência de que as atividades devem centrar-se no aluno 

e que o conhecimento não é adquirido por transmissão, mas algo construído nas 

interações de sala de aula. Podemos evidenciar nos resultados parciais da pesquisa 

que os professores estão atentos à sociedade digital, e que o impacto da LDI subsidia 

o conhecimento integrador, o desenvolvimento da autoestima e o autoconhecimento.   

 Os resultados ainda apontam que a LDI é um recurso mediador e agregador 

que facilita as ações didáticas ao professor e as inovações ocorridas no fazer 

pedagógico, por oferecer um leque de recursos na elaboração do planejamento e os 

procedimentos didático-metodológicos para aplicação na sala de aula. Portanto, este 

estudo nos traz alguns subsídios para compreensão sobre as inovações promovidas 

pelo uso da lousa digital interativa e ampliação da pesquisa. 
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PERIGLOSAS: TRADIÇÃO E RUPTURA NA POESIA DO 

PAJEÚ 

Luiz Renato de Souza Pinto54 

Introdução: A tradição do cordel, bem como de toda a poesia popular no Brasil, 
remonta a mais uma frente da hegemonia masculina em torno de um eu-lírico 
dogmático e excludente, o que tem sido revisitado ao longo do tempo, embora de 
maneira vagarosa. No terreno da literatura oral nordestina, o movimento começa a 
dar ares de mudança com mulheres jovens percorrendo esse ideal estético na trilha 
da poesia. Objetivo: Buscamos com este trabalho contribuir com essa reflexão 
apresentando autoras do Vale do Pajeú que têm buscado esse caminho com seriedade 
e começam a colher resultados. Metodologia: Ao ler a obra fiz um levantamento das 
formas fixas, da métrica utilizada e das temáticas abordadas individualmente e na 
somatória do grupo. Após esse trabalho identifiquei elementos que reproduzem a 
tradição e os que de maneira disfórica contrastam imprimindo a marca feminina. 
Resultados e Discussão: Em Coletânea das Flores: poetizas do Pajeú, nove 
dessas jovens nos apresentam 87 poemas, sendo 47 décimas, 34 sonetos, entre outras 
formas fixas, quase em sua totalidade decassílabos, versando sobre temáticas caras ao 
grupo e ao cordel, tradicionalmente, quer seja a ―roedeira, amores, felicidades, 
famílias e paisagens‘, palavras de Bruna Tavares, uma das organizadoras da 
publicação (. É possível a convivência harmônica entre o olhar feminino e o 
masculino na produção da poesia popular nordestina, em que pese a tradição do 
Pajeú, berço da poesia em Pernambuco. Conclusão: Permito-me afirmar, fazendo 
coro a inúmeros estudos que se debruçam sobre esse objeto, que as mulheres vieram 
para somar e ampliar o universo da poesia, no qual merecem ser muito mais do que 
objetos e agora se apresentam (definitivamente) como sujeitos! 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poesia. Cordel. Mulheres. Literatura. Sertão. 

 

ABSTRACT: Introduction: The tradition of cordel, as well as all popular poetry in 
Brazil, goes back to another front of male hegemony around a dogmatic and 
excluding lyrical ego, which has been revisited over time, although in a slow manner. 
In the field of Northeastern oral literature, the movement begins to show a change 
with young women traveling through this aesthetic ideal in the path of poetry.  
Objective: This work aims to contribute to this reflection by presenting female 
authors from the Vale do Pajeú who have sought this path seriously and are 
beginning to obtain results. Methodology: By reading the work I did a survey of the 
fixed forms, the metrics used and the topics addressed individually and in the sum of 
the group. After that, I could identify elements that reproduce tradition and those 
that in a dysphoric manner contrasted by imprinting  the feminine mark. Results 
and Discussion: In Coletânea das Flores: poetisas do Pajeú, nine of these female 
youngsters present to us 87 poems, included 47 decimals, 34 sonnets, among other 

                                                           
54

luiz.pinto@cba.ifmt.edu.br, doutor, Instituto Federal de Mato Grosso. Bibliografia: Xibio (2018), Gênero, 

Número, Graal (2017), Duplo Sentido (2016), Flor do Ingá (2014), Matrinchã do Teles Pires (1998), Cardápio 

Poético (1993). 

mailto:luiz.pinto@cba.ifmt.edu.br


 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
369 

 

fixed forms, almost in their entirety decasyllables, dealing with topics that are dear to 
the group and to the string, traditionally, whether it be roedeira, loves, happiness, 
families and landscape, Bruna Tavares‘s words, one of the organizers of the 
publication. (It is possible the harmonious coexistence between the feminine and the 
masculine gaze in the production of the popular northeastern poetry, in which it 
sustains Pajeú tradition, the cradle of poetry in Pernambuco)  Conclusion: I allow 
myself to affirm, based on numerous studies which consisted this object that women 
have come to add and to expand the poetry universe, and consequently they deserve 
to be much more than viewers, but becoming (definitely) as protagonists! 
 
KEY WORDS: Poetry. Cordel. Women. Literature. Outback. 
 

A tradição da poesia popular no Brasil se encontra ainda presente nos festivais 

do Rio Grande do Sul, em seu cancioneiro gauchesco, como também no cordel 

nordestino, praticado em toda a região e com festivais concorridos, sobretudo em 

Pernambuco, Paraíba e no Ceará. A presença masculina é quase hegemônica, mas 

como em outras áreas de atuação, as mulheres vão ocupando os espaços aos poucos, 

mesmo que vagarosamente. Em São José do Egito, como em todo o vale do Pajeú, 

essa movimentação tem dado bons frutos. No dizer de alguns estudiosos, ―A literatura 

de cordel brasileira, que desde os fins do século XIX vem apresentando uma vasta 

produção com títulos de excepcional qualidade, é um formidável legado do Nordeste 

à cultura nacional‖ (HAURÉLIO, 2012: p. 11).  

Coletânea das Flores – poetisas do Pajeú é uma dessas publicações. Conheci 

esta obra quando estive na cidade de São José do Egito, Pernambuco, em janeiro 

deste ano, para a festa do Louro (Lourival Batista). Foram quatro dias de muita 

poesia e agitação cultural. O livro é uma coletânea de poemas de nove autoras da 

região do Pajeú, que somam 87 poemas, sendo quarenta e sete décimas, trinta e 

quatro sonetos, dentre outros formatos que se estendem sob o manto da literatura de 

cordel.  

Por ordem de publicação, primeiro aparece Verônica Sobral (quatro sonetos e 

duas décimas), Dayane Lopes (cinco sonetos e sete décimas), Izabela Ferreira (três 

sonetos e oito décimas), Adriana Sousa (quatro sonetos e seis décimas), Elenilda 

Amaral (três sonetos e cinco décimas), Erivoneide Amaral (cinco sonetos e duas 

décimas), Ana Clara Menezes (três sonetos e oito décimas), Maria Antonia (três 

sonetos e cinco décimas), e Dayane Rocha (cinco sonetos e quatro décimas). 
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Observamos que do total, oitenta e dois poemas são decassilábicos e apenas 

cinco apresentam-se sob a forma de redondilha maior, ou seja, sete sílabas. Apenas 

Verônica Sobra, (1), Maria Antonia (1) e Erivoneide Amaral (3) fizeram uso da 

medida velha, ainda que de maneira majoritária tenham aderido ao clássico verso de 

dez sílabas.  

De Verônica Sobral selecioneiA chuva no meu Sertão...55 para comentar. São 

duas décimas que compõem o poema, compostas com a tradicional disposição em 

que se encontrem quatro pares de rimas paralelas, sendo que o verso 1 e o 4 formam 

também uma rima interpolada, como também o 5 e o 8 e o 6 com o 10, acontecendo o 

mesmo na estrofe seguinte. 

As rimas são predominantemente pobres, ocorrendo uma única rica, entre os 

versos 8 e 9 da segunda estrofe. Há predomínio de graves, com ligeira movimentação 

na segunda estrofe, com relação à primeira. Todas são consoantes, ou perfeitas, 

quanto à extensão ou sonoridade. Representam a agudez rímica os vocábulos 

chão/Sertão/turbilhão (primeira estrofe), este último representando a força das 

águas do Pajeú, em época de chuvas, o que sugere ligeiro estrondo. Na segunda 

décima, Sertão/oração/coração/ trazem a agudeza, no que diz respeito à tonicidade. 

É mesmo aguda a relação de religiosidade sertaneja aliada ao lado emocional, de 

onde se erige o império do sertão, representado pela inicial maiúscula no título e nas 

duas estrofes.  

 
Quando a chuva visita o nosso chão 
E a água escorrega sobre a terra, 
A boiada, feliz, chocalha e berra. 
É riqueza que chega no Sertão. 
Nosso rio Pajeú, em turbilhão, 
Sai rasgando feliz a madrugada 
E o barulho do sapo, da estrada, 
É possível ouvir em sinfonia. 
E o sertão, com certeza, neste dia, 
Comemora, em verso, a invernada! 
As barreiras do rio desaparecem 
E a água, em forte correnteza, 
Toma conta do cultivo da represa, 
Num instante os torrões se umedecem. 
Sertanejos, no entanto, não esquecem 

                                                           
55

 De acordo com Lexicon (1978, p. 56), a palavra Chuva “É universalmente considerada o símbolo das 

influências celestes recebidas pela terra, um símbolo da fertilidade e muitas vezes o agente fecundador do solo 

(as gotas de chuva equivalem ao esperma dos deuses); nesse sentido, é também um símbolo plástico das 

influências psíquicas e espirituais dos deuses sobe a terra”. 
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Que sofreram com a seca no Sertão. 
Fecham os olhos e fazem uma oração 
Pra que a chuva não mude de lugar. 
Seguem firmes, pra roça, pra plantar 
A semente de amor no coração! 
(SOBRAL, 2017: p. 16). 

 
 

Falar de Sertão é algo que perpetua esse diferencial de uma cultura plena, de um 

povo que se refestela com a grandiosidade do tema.  Arlene Holanda nos traz certa 

problematização em torno do alcance e atualização do tema. ―O sertão está no mundo 

e o mundo está no sertão. Para desagrado de alguns poetas e intelectuais, florescem 

as antenas parabólicas, a energia se espalha pelos bicos de luz que parecem estrelas 

adicionais no céu escuro de lua nova‖ (2013: p. 5).  

De Dayane Lopes, trago o soneto Ponto Final.   

 
Se o certo é deixar-me nesta hora 
Boa sorte, então faça o que é certo 
Só não deixe a saudade chegar perto 
Nem recorde dos tempos de outrora 
Vejo o ponto final e vejo agora 
Que nem falta eu farei em sua vida 
Pois só sente a dor da despedida 
Quem ouviu: por favor, pode ir embora 
 
Se te fiz tanto tempo infeliz 
Mude o rumo e esqueça o que eu fiz 
Vá atrás de outras bocas e carinhos, 
 
Só te peço um favor, não me procure 
Que talvez a ferida nunca cure 
Mas irei procurar outros caminhos.  
(2017: p. 29). 

 
Neste poema, a disposição das rimas segue o padrão 1-4 (interpolada), 2-3 

(emparelhada), nos dois quartetos e paralela 9 e 10, 12 e 13, sendo que os versos 11 e 14 

fecham com outra rima interpolada. A curiosidade fica por conta do primeiro terceto, que 

inicia o desfecho da história com um par de rimas agudas (versos 9 e 10) dando uma 

cutucada naquele que parte (Se te fiz tanto tempo infeliz...), sendo também o único par de 

rima rica de todo o conjunto. Todas são consoantes perfeitas. 

Sigo com a Lição, de Izabela Ferreira.  
 

Como é bom encontrar-lhe sendo ex 
Sem sentir tanto frio na barriga, 
Sem ter dor por lembrar do que me fez 
Nem levar a saudade como amiga 
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Se lhe vejo passando alguma vez 
A angústia em meu peito nem se abriga 
Quem foi minha razão de embriaguez 
Hoje é o motivo pra que eu siga 
 
Foi preciso chorar pra aprender 
Quem nem sempre perder vai ser perder 
E que há males que vem pro nosso bem 
 
De nós dois só restou essa lição: 
Não se dá a ninguém o coração 
Nem se pede o amor a quem não tem! 
(2017: p. 44). 
 

Neste soneto a disposição das rimas é distinta do anterior. Os quartetos 

apresentam-se sob a forma de alternadas (abab), enquanto os tercetos são idênticos 

ao anterior (ccd eed). Todas consoantes, ou perfeitas. Os quartetos alternam-se em 

aguda/grave e as demais agudas, uma vez que buscam um desfecho em que o eu-

lírico saia ileso da relação que tanto o (a) atormentou. Quanto à tonicidade ocorre um 

espelhamento interessante. No primeiro quarteto é rica/pobre, no segundo 

pobre/pobre. Inicia-se o terceto com pobre e depois pobre/rica.  

 

Ela é tua prisão, eu sou a fuga 
Ela julga teu erro, eu absolvo 
Ela é causa maior da tua ruga 
Sou porção, juventude a ti devolvo 
 
Ela é um conflito que a paz suga 
Sou a paz, teu problema eu quem resolvo 
Ela insônia cruel que te madruga 
E eu sono tranquilo que te envolvo 
 
Ela hoje perdeu os seus encantos 
Vive agora a chorar pelos recantos 
Maldizendo o momento em que me achasse 
 
Mas talvez seja eu a mais sofrida 
Por saber que na hora da partida 
Foi pra ela, amor, que tu voltasse 
(SOUSA, 2017: p. 59). 

 
Neste, de Adriana Sousa, intitulado Antítese, o espelhamento é de outra ordem. 

Reparem que os três primeiros versos do poema são introduzidos pelo pronome 

pessoal do caso reto (ela) e o último por um sujeito oculto (eu). No segundo quarteto, 

há um Ela/sou/Ela/E eu, alternando a sugestão do eu-lírico que busca caracterizar 
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relações de oposição. O primeiro terceto é ela quem fala, enquanto que o último, 

iniciando-se pela conjunção adversativa (Mas) que caracteriza a antítese, do ponto de 

vista morfológico prepara o desfecho do poema, que na verdade deixa tudo em 

aberto, pois ao longo de todo o discurso sequer encontramos algum ponto final. 

Todas as rimas são graves, pobres e perfeitas. 

Elenilda Amaral nos coloca diante da maldade do ser humano nesta décima que 

se segue: 

 
Como pode existir tanta maldade 
Sobre a face da terra que Deus fez 
Onde o pobre que é pobre não tem vez 
Quando tenta crescer, cai na metade. 
Se resolve pedir por caridade 
Sai vexado da cena ouvindo um não... 
Vai juntando a riqueza o rico, em vão, 
Pois pra Deus vale mais se dividida 
Quando o banco de Deus empresta a vida 
Não calcula o valor da prestação. 
(2017: p. 64). 

 

A métrica segue o padrão clássico da décima (abbaaccddc). A rima A é 

pobre/grave, a B rica/aguda, a segunda A é pobre/grave, a primeira C é rica/aguda, a 

D rica/grave e a última C pobre/aguda. Todas consoantes perfeitas, cujo conjunto 

impacta a existência humana.  

De Erivoneide Amaral, destaco A seca no sertão, na última das quatro décimas do 
poema: 

 
(...) 
Só o choro da nuvem carregada 
É o pranto que cai com alegria 
E a terra é o lenço com magia 
Que enxuga sem ter que cobrar nada. 
Esse choro anuncia a invernada 
E o soluço é barulho de trovão56 
Já o relâmpago com o seu clarão 
Ilumina o céu com a sua luz 
E o poder que só quem tem é Jesus 
Traz de volta o sorriso do sertão. 
(2017: p. 76). 

 

                                                           
56

 Ainda em Lexicon (idem, p. 197), o trovão “manifesta e simboliza em muitas culturas o poder divino, sendo 

também atributo das divindades superiores. Para os germanos, o trovão surgiu do martelo arremessado por 

Donar. Na Bíblia, é a voz de Deus, sobretudo de sua ira. Os celtas interpretavam o trovão como expressão de 

uma perturbação cósmica provocada pela cólera dos elementos; a par disso, via-se nele um castigo dos deuses”.  
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Quanto à estrutura rímica, destaco o equilíbrio numérico dado ao jogo entre 

graves e agudas. As rimas dos primeiros cinco versos são todas graves, ao passo que 

as demais (os outros cinco) são agudas, o que talvez sugira ao leitor o poder da 

religiosidade popular que afeta o sertão em sua plenitude, e o regozijo de tal 

acontecimento, que traz a mansidão e a alegria. Ana Clara Menezes, por sua vez, 

deixa-me dividido, promove uma cesura em pensamento.  

Eu divido essa cama com a saudade 
O lugar que era seu, e hoje é dela 
Essa luz, essa lua na janela 
Clareou o teu corpo e a cidade 
No teu corpo matei minha vontade 
Nos teus lábios perdi o que era meu 
Quando já não sabia o que foi seu 
Inda ouvi um gemido ecoando 
―Tô deitado na cama, recordando 
Os virotes de amor que a gente deu.‖ 
(2017: 95).  

 
A estrutura é idêntica as décimas já apresentadas, base para as glosas tão populares em 

todo o sertão. Mas o capricho de poeta surge, a meu ver, nos versos seis e sete, quando os 

pronomes possessivos (seu e meu) trazem além da alteridade de uma suposta relação, o 

complemento ao final do mote explícito nos dois últimos versos, ao unir as duas pontas da 

relação ( a gente). Nesse instante, as rimas agudas trazem para a leitura a tonicidade latente 

que impulsiona o sentimento fundador do poema. A ausência física do amor é a pedra de 

toque do poema a seguir, de Maria Antonia, Carta a Romeu. 

Me desculpe, amor, minha incerteza 
Esse meu torto modo de agir 
Se algum dia eu cheguei a te ferir 
Me perdoe pois também tenho fraqueza 
 
Nessa história, plebeu e realeza 
Se uniram, pra enfim, poder sorrir 
Hoje prezo ao castelo esse fingir 
Foi quem me afastou da tua certeza 
 
Nosso amor para mim é sonho forte 
É desejo que leva até a morte 
Que a novela do tempo não estraga 
 
Nosso amor é raiz, firme e perene 
Mesmo que todo mundo nos condene 
Nosso amor é a luz que não se apaga. 
(2017: p. 100). 
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Este não é o meu poema preferido de Maria Antonia, dentre os que compõem a 

antologia, mas o trago por reconhecer na temática um dos eixos centrais da 

publicação, a temática da roedeira, tão cara a todas as poetizas deste mosaico. O 

sentimento da perda amorosa, da ausência, essa ―sofrência‖ nordestina que arrebata 

a poesia do conjunto toma corpo e fala alto neste livro. São dois quartetos do tipo 

ABBA e os tercetos CCD EED. Dos sete pares de rimas, apenas dois são ricas 

(forte/morte; perene/condene), o mesmo número de agudas (agir/ferir; 

sorrir/fingir). Todas são consoantes perfeitas. 

Encerro com Dayane Rocha, uma das organizadoras do livro e organizadora de 

mesas de glosas pelo nordeste do país. Desse talento da cidade de Tabira-PE trago 

Amor Profano:  

 

Nosso cheiro ficou em nossa palma 
Nosso carro de amor é tão sem freio 
Que até quando ele pega no meu seio 
Sinto até mais segura a minha alma. 
Quem quiser me amar tem que ter calma 
E ter o coração fortificado 
Porque eu vou tirar o atrasado 
Por ter me adiantado no andor. 
―Amor santo demais é sem sabor 
O gostoso é com gosto de pecado‖. 
(2017: p. 111). 

 
Todas as rimas são consoantes perfeitas e em sua grande maioria conduzem o 

raciocínio pela estrutura de pobre/grave, até as duas últimas que se transfiguram em 

pobre/aguda e por último rica/grave, dando colorido especial ao ritmo desse amor 

casado com o mote de Pedro Torres Filho. Parece que o eu-lírico aqui quer dar um 

basta na roedeira, como se dissesse ―só quero saber do que pode dar certo‖. E para 

Dayane Rocha fiz também uma décima para dialogar com este belo poema. 

 
Se o amor é profano pra você 
Tem o gosto azulado da manhã 
Mais parece adorado como o quê 
Feito a um doce atirado pra cunhã 
Curumim tão saudoso e cunhatã 
Desejosos de si, tão à vontade 
Se comeram ao sabor dessa vaidade 
E hoje vivem debaixo de uma cruz 
De pagão a ateu e ao bom Jesus 
Um caminho repleto de saudade. 
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Em que pese o fato de o Modernismo romper com a rima e a métrica na 

construção dos versos, os tratados de Versificação ainda contemplam esses conceitos 

como basilares para que possamos compreender a lírica de nossos antepassados, 

como também aqueles que resistem às transformações da contemporaneidade. 

Tradição e ruptura convivem lado a lado para que possamos refletir sobre o que 

fizeram, o que faremos, e assim possamos contribuir para esse inventário da poesia 

que atravessa os séculos e séculos (amém!).  

O conceito de Métrica, do latim metrum, medida, recebe o tratamento de 

―sinônimo de versificação e metrificação, designa o conjunto de regras e normas 

relativas à medida e organização do verso, da estrofe e do poema como um todo‖ 

(MOISÉS, 2004: p. 291). Que mulheres de todas as idades continuem se apropriando 

de espaços hegemonicamente masculinos e que a poesia deixe de ser musa, para que 

sirva como luva para a mão que amassa o verso, que lapida o verbo e constrói suas 

sintaxes e prosódias com o que haja de mais belo e pleno da língua portuguesa: 

palavras da salvação de uma cultura popular. 
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RESUMO: Este trabalho é fruto de resultados iniciais do Projeto de Pesquisa 
―Imagem e ensino: propostas metodológicas em aulas de Língua Portuguesa‖. São 
participantes do projeto alunos de turma do primeiro ano do ensino médio, de uma 
escola pública da rede estadual da cidade de Petrolina- PE. Na primeira etapa do 
projeto, propusemos  a produção de textos escritos subjetivos, que proporcionaram a 
interlocução entre os alunos e a professora. A análise desses textos favoreceu a 
identificação das dificuldades que os alunos apresentavam no processo de leitura do 
gênero tiras em quadrinhos e possibilitou a elaboração de atividades direcionadas a 
essas dificuldades. Os resultados parciais demonstraram que a manutenção do 
diálogo efetivo entre professor, por meio de textos subjetivos que possibilitavam a 
interlocução (GERALDI, 1984, MENDONÇA, 2003), proporcionou o 
desenvolvimento de habilidades de descrição e interpretação de elementos da 
linguagem verbal, icônica e recursos gráficos, como símbolos de expressividade e 
metáforas visuais (DURÃO, 2004, INNOCENTE, 2005). Além de proporcionar o 
reconhecimento de elementos da estrutura composicional, esse tipo de descrição 
garantiu a compreensão da sequência narrativa da tira em quadrinhos e a concepção 
desta como um todo organizado de sentido.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tira em Quadrinhos. Estrutura composicional. 
Subjetividade. Interlocução. 
 
 
 Este trabalho é fruto de resultados iniciais do Projeto de Pesquisa ―Imagem e 

ensino: propostas metodológicas em aulas de Língua Portuguesa‖ por meio do qual 

desenvolvemos uma discussão acerca do ensino de gêneros multimodais em turma 

de primeiro ano do ensino médio, de uma escola pública da rede estadual da cidade 

de Petrolina- PE. Para isso, empregamos a escrita de textos subjetivos que tinham 
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como objetivo tentar explicitar as vivências dos alunos e a sua experiência com o 

gênero analisado.  

 O processo de compreensão de diferentes linguagens implica o 

reconhecimento da distinção básica entre o uso da linguagem subjetiva e o uso da 

linguagem objetiva. Resumidamente, entende-se por subjetivo aquele texto que 

expressa a visão pessoal do autor a respeito de algum assunto. A objetividade, por 

outro lado, está relacionada a mensagens que se orientam para o referente. Neste 

caso, a linguagem referencial propicia ao escritor um distanciamento do sujeito leitor 

que em maior grau pode causar o esvaziamento da atuação do eu sobre o outro. Esse 

distanciamento compromete não somente a subjetividade, mas também a 

intersubjetividade necessária a construção de qualquer tipo de texto (MENDONÇA, 

2015).  

 Interessa-nos, pois, ressaltar que a valorização excessiva da linguagem 

referencial no ensino médio tem promovido a construção de textos considerados 

artificiais (GERALDI, 1984). Para explicar essa artificialidade, Geraldi (1984) 

apresenta uma distinção que se tornou bastante conhecida, aquela que opõe redação 

à produção de textos. Segundo ele, na escola são produzidas redações e não textos, ou 

seja, o texto escrito é tão artificial que perde sua característica essencial: o caráter 

interlocutório.  

Práticas artificiais como essa não promovem o desenvolvimento adequado de 

competências preconizadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2006) como a 

―compreensão e uso dos sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação.‖ (BRASIL, 2006, p.6). Todo texto tem 

como característica básica ser interativo e é o exercício do caráter interlocutório, por 

meio destes, que proporciona o desenvolvimento da capacidade de construção de 

significados e expressão desses significados construídos.  No processo de leitura de 

textos multimodais, por exemplo, a  interlocução pode ser proporcionada por meio da 

escrita de textos subjetivos por meio dos quais os alunos expressam suas vivências, 

que promovem a construção dos sentidos do texto em questão. Contudo, verificamos 

que o direcionamento e a  artificialidade destacada por Geraldi (1984) com respeito à 

escrita também é mantida no processo de interpretação de textos, principalmente por 

meio dos exercícios apresentados nos livros didáticos.   
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1. Tiras em quadrinhos no livro didático do ensino médio 
 

 Verificamos que textos multimodais, como anúncios publicitários, tiras em 

quadrinhos (doravante TQ), charges, entre outros, estão presentes no livro didático 

utilizado pelos alunos do ensino médio, participantes do projeto.   No entanto, visto 

que a função social das tiras em quadrinhos é predominantemente o entretenimento, 

esta não está devidamente contemplada nas questões que direcionam a interpretação 

do texto. De acordo com Carvalho (2009),   

O livro didático é um dos instrumentos que nos permite examinar o modo 
como as tiras são abordadas e interpretadas no ensino de língua portuguesa. 
Na escola, a leitura das tiras em quadrinhos aparece como proposta de pura 
reflexão metalinguística, ou seja, analisa o texto de forma distanciada dos 
usos da linguagem, quer em seu aspecto retórico, estilístico ou discursivo 
(p.1). 

 

 Esse distanciamento dos usos da linguagem verificado nas questões dos livros 

didáticos tem sido discutido por Mendonça (2003) sob o rótulo de ―políticas de 

fechamento‖. Percebe-se que ―há um fechamento de possibilidades múltiplas de 

sentido tanto nas perguntas feitas pelo autor do livro (um leitor privilegiado) quanto 

nas respostas contidas no livro do professor‖ (MENDONÇA, 2003, 247). Por esse 

motivo, direcionando o trabalho do professor, os formadores de opinião, como mídia, 

livros didáticos e vestibulares, estabelecem o que deve ser a disciplina Língua 

Portuguesa excluindo de seus domínios outras formas de conceber a língua e lidar 

com ela (MENDONÇA, 2003).  

 O exercício de interpretação de TQ, a seguir, retirado de livro didático 

(ABAURRE et al., 2016, p. 220), constitui exemplo desse ―fechamento‖ citado por 

Mendonça (2003).  
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(Figura 2 – WALKER, Mort. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, 2 de maio de 2001)  

 Para responder à questão ―cinco‖ do livro didático, os alunos devem 

compreender a relação de proporcionalidade  introduzida pela estrutura correlativa 

quanto mais...mais. As respostas apresentadas pelas autoras explicam essa relação: 

―a primeira oração é classificada como uma subordinada adverbial proporcional 

(quanto mais o corpo dele encolhe) que se relaciona à principal (mais o ego 

aumenta). Nessa questão são valorizadas a identificação das orações (principal e 

subordinada) assim como uso das estruturas que indicam a relação sintática 

(locuções conjuntivas proporcionais), como ―à proporção que‖ ou ―à medida que‖. A 

construção da questão evidencia, portanto, o objetivo de privilegiar apenas a reflexão 

metalinguística, desconsiderando aspectos discursivos importantes para a construção 

do texto. Um deles seria compreender, afinal, por que o corpo do general encolhe? 

Para compreender a tirinha é necessário que o leitor recorra ao conhecimento 

enciclopédico por meio do qual reconhecemos que a estatura dos seres humanos 

diminuem em decorrência do envelhecimento e o consequente desgaste da coluna 

vertebral. Esse conhecimento específico não é manifestado apenas pela reflexão 

metalinguística do texto.  

 Verificamos que a questão do livro didático (figura 1) não somente distancia 

outros aspectos do funcionamento do texto quanto privilegia apenas a reflexão 

metalinguística, restringindo a concepção de linguagem. Portanto, embora o título do 

livro didático em questão seja ―Português: contexto, interlocução e sentido‖, os 

exercícios de interpretação das TQs não promovem um processo de interlocução, 
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construção de sentidos, assim como o desenvolvimento de competências relacionadas 

ao uso da linguagem.  

 A capacidade de construção de significados, e expressão desses significados 

construídos, é também proporcionada por meio de textos escritos que proporcionem 

reflexão acerca das características do gênero analisado.  Por esse motivo, inicialmente 

é importante que o professor identifique e evidencie características especificas dos 

gêneros textuais diversos, inclusive os multimodais.  

 

2. Recursos gráficos e estrutura composicional do gênero tiras em 
quadrinhos  

 

 De acordo com Innocente (2005), um dos elementos que participa de uma 

grande diversidade de práticas discursivas inovadoras é o desenho. Ele está presente, 

por exemplo, nos vários gêneros de desenho animado, nos vídeo games, nos anúncios 

publicitários e nas histórias em quadrinhos. O conceito de multimodalidade surge, 

portanto,  favorecendo a ampliação do foco das pesquisas em linguagem ―para além 

do sistema semiótico verbal, sistematizando procedimentos e categorias para a 

análise de semioses não verbais, tais como o som e a imagem‖ (CATTO e  HENDGES, 

2010, p. 193).  

 Considerada a menor célula do gênero história em quadrinhos, a TQ tem sido 

muito utilizada tanto no formato impresso (em jornais, revistas e livros didáticos) 

quanto nas mídias digitais em geral. Apesar da sua ampla utilização, são ainda poucos 

os estudos dedicados a esse gênero (entre eles, CATTO e HENDGES, 2010; DURÃO, 

2004; INNOCENTE, 2005). Com relação às suas características, trata-se de um 

gênero textual que compreende dois sistemas linguísticos: sistema verbal e sistema 

verbal-icônico. Entretanto, sua composição não demonstra linearidade, visto que o 

texto ―pode apenas utilizar a linguagem icônica (não verbal); ou há uma mescla de 

elementos verbais com uma variedade de recursos gráficos‖ (INNOCENTE, 2005, p. 

32).  

Segundo Innocente (2005), todos os recursos empregados na construção das 

TQs têm seu propósito específico e o conjunto desses recursos contribuem para o 

entendimento da mensagem. Nesse sentido,  

as linhas que delimitam as vinhetas, os balões, e outros recursos gráficos 
contribuem com a interação verbal; indicam a temporalidade das ações; 
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além de acentuar e/ou caracterizar a ação ou estado dos personagens 
(INNOCENTE, 2005, p. 31).  

A linguagem verbal é normalmente apresentada em diferentes tipos de balões 

e em onomatopéias. Com relação ao sistema semiótico não verbal,  Durão (2004) 

classifica alguns dos recursos gráficos: a) ―símbolos de expressividade‖, utilizados 

para expressar o estado dos personagens; b) ―símbolos de movimento‖, que 

expressam ação e  estado dos personagens.; c) ―metáforas visuais‖, que designam  

imagens e recursos gráficos que enfatizam a ação ou estado dos personagens 

(DURÃO, 2004; p. 158). 

Esses recursos fazem parte da composição da TQ como um todo coeso, ou 

seja, uma unidade de sentido. De acordo com Innocente (2005), com relação à 

estrutura composicional, as tirinhas são compostas por vinhetas que, dispostas em 

sequência, obedecem a ordem de leitura da esquerda para a direita. Para compor 

estruturalmente desse tipo de gênero, o autor realiza um conjunto de quatro 

movimentos:  

Movimento 1 (apresentar o título e a autoria). Neste momento do 
processo de produção da tira, o quadrinhista estabelece a autoria e o título da 
tira com a função de indicar e apresentar ao leitor e/ou o público a que se 
destina o conteúdo.  

Movimento 2 (preparar o cenário). Neste movimento, normalmente, o 
autor apresenta o tema, o personagem e o enredo ao leitor, situando os 
mesmos no tempo e no local do fato.  

Movimento 3 (apresentar o climax). Este é o ponto culminante da tira 
em que o autor/quadrinhista, através de uma reflexão, de uma ação ou de 
um comentário ou questionamento de um ou mais personagens, produz um 
suspense, cria uma expectativa endereçada ao leitor, e que, por vezes, é 
vivenciada também pelos personagens da história.  

 Movimento 4 (quebrar a expectativa). Nesse movimento, ocorre a 
quebra da expectativa. Aqui, normalmente, reside o humor, por que o 
argumento, a resposta ou a ação do personagem não é aquela convencional 
esperada pelo leitor diante da expectativa criada e, às vezes, até pelos 
personagens (INNOCENTE, 2005, pp.41- 42). 

 

 O reconhecimento dos movimentos empregados na composição da TQ pode 

favorecer a interpretação adequada da mensagem por parte do leitor. Por esse 

motivo, no decorrer das ações realizadas pelos integrantes do grupo de pesquisa, 

foram identificados, com os alunos do ensino médio, alguns dos recursos gráficos e os 

movimentos ―2‖ e ―3‖ das TQs.  

 

3. Escrita de textos no processo de interpretação do gênero TQ 
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  A ação realizada pelo do grupo de pesquisa foi dividida em três etapas: 1) 

proposta de escrita do primeiro texto, em que o aluno deveria apresentar suas 

reflexões sobre a TQ 1 (figura 2); 2) identificação de recursos gráficos e movimentos 

de uma TQ; 3) proposta de escrita do segundo texto, em que o aluno deveria 

apresentar suas reflexões sobre nova TQ 2 (figura 3).  

 Ao final da realização da primeira etapa, verificamos que dos vinte e sete 

alunos que realizaram a escrita do primeiro texto, onze interpretaram a TQ 

atribuindo o sentido do texto completo apenas a partir da observação da última 

vinheta. 

 

 

(Figura 3 -   Calvin and Hobbes de Bill Watterson(Calvin e Haroldo)) 

 

 

 O excerto 1 exemplifica essa ocorrência: 

 
Excerto:  1 
Aluno: 1 
 
Calvin gritou porque Haroldo empurrou o carrinho.  

Solicitamos que esses alunos justificassem oralmente seu comentário escrito. 

Eles ressaltaram que Calvin gritou na quarta vinheta porque sentiu medo de ser 

empurrado no carrinho de rolimã ao longo de um desnível no terreno. Concluímos 
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que esses alunos dedicaram mais atenção à quarta vinheta, na qual o autor utilizou 

mais recursos gráficos de ênfase. O formato da boca de Calvin indica que ele produz 

um grito. Além disso, o aumento do tamanho da fonte utilizada na fala desta 

personagem constitui um recurso gráfico que sinaliza aumento no volume da voz 

quando ele diz ―NÃO‖. Esses elementos destacados pelos alunos contribuem, de fato, 

para a construção do clímax de um conflito que foi aos poucos se desenvolvendo ao 

longo da tirinha. Ficou explícito, portanto, que onze alunos identificaram 

adequadamente aspectos verbais-icônicos que auxiliam na interpretação do texto, 

contudo submeteram a interpretação do TQ somente às características da última 

vinheta. Por esse motivo, decidimos tratar essa ocorrência como um dado relevante 

para a elaboração das etapas subsequentes. 

Na segunda etapa, conduzimos, oralmente, a identificação de recursos 

gráficos e movimentos da TQ 1 (imagem 2). No início dessa etapa, expliquei que a TQ, 

assim como outros textos, constitui uma unidade de sentido, por esse motivo, não é 

possível que a sua leitura seja feita por partes. Afirmamos, portanto, que todas as 

vinhetas deveriam ser consideradas na leitura da tirinha e não apenas a quarta 

vinheta. Em seguida, nos dedicamos à identificação dos elementos do movimento 2, 

em que o autor apresenta o tema, as personagens, o que está acontecendo,  situando-

os no tempo e no local do fato. O  movimento 2 pode ser identificado a partir da 

primeira vinheta por meio da linguagem verbal icônica. Observamos que nesta 

vinheta ambas as personagens já são apresentadas e que os elementos carrinho de 

rolimã, grama e pedra indicam situação de brincadeira em área ao ar livre. A 

linguagem verbal identifica o quem e o quê da situação sem  referência direta aos 

nomes de personagens: Calvin afirma para Haroldo: ―tem uma garota nova na sala‖. 

A identificação de sobre quem falam é apresentada como a ―garota nova da sala‖.  

Na segunda vinheta, o tema ―garota nova da sala‖ é retomado. Diante do 

questionamento de Haroldo ―Qual é o nome dela?‖, Calvin responde ―sei lá‖. Neste 

momento, destacamos a primeira alteração na fala de Calvin. O formato da boca de 

Calvin e sua expressão facial, na segunda vinheta, já sinaliza aumento no volume da 

voz. De maneira associada, a fala de Calvin também foi alterada, visto que esta foi 

grafada em negrito e tamanho maior que a anterior. É possível, pois afirmar, que ele 

está falando um pouco mais alto nesta do que na vinheta anterior.  Durante a análise 

da terceira vinheta, destacamos que Haroldo insiste no tema ―garota nova da sala‖ e 
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pergunta ―ela é legal?‖. Na resposta de Calvin (Quem se importa? Eu é que não!), 

observamos o uso de fonte do mesmo tamanho que na vinheta anterior, contudo a 

expressão facial de Calvin ganha contornos de ênfase, pois o formato mais 

arredondado da boca dele indica que ele está literalmente gritando. Comentamos, 

também, que a reação de Calvin sinaliza que ele não quer falar sobre o assunto e se 

sente incomodado, o que é confirmado na última e quarta vinheta.  

O movimento 3 (que define o clímax de uma expectativa endereçada ao leitor) 

é realizado na quarta vinheta.  Os recursos descritos anteriormente indicam o 

incômodo de Calvin diante das perguntas de Haroldo sobre a  ―nova garota da sala‖. 

Quando Haroldo, enfim, apresenta uma pergunta direta (você gosta dela?), Calvin 

responde ―NÃO‖. Além da expressão de raiva e o formato da boca, que são mantidos, 

a fala de Calvin foi destacada com mais ênfase, visto que o tamanho da fonte utilizada 

é bem maior do que nas vinhetas anteriores. A expressão de raiva e sinais de ênfase 

nesta vinheta indicam, portanto, o clímax de um conflito gerado ao longo das 

vinhetas anteriores. Além dos recursos citados, explícitos na TQ, também recorremos 

a informações sociais e históricas.  Comentamos que normalmente, na cultura 

ocidental, crianças não gostam de tratar de assuntos amorosos. Concluímos a análise 

afirmando que a alternativa a) está mais adequada à interpretação da TQ porque as 

quatro vinhetas apresentam, de fato, sinais de que Calvin estaria interessado na nova 

garota da sala.  

  Na terceira etapa, solicitamos que os alunos novamente escrevessem suas 

reflexões sobre um novo texto, a TQ 2. 

 

 

(Figura 4 -  Calvin and Hobbes de Bill Watterson(Calvin e Haroldo)) 

 

 A escrita dos textos dos alunos demonstrou resultados positivos, visto que 

nove dos onze alunos, que apresentaram dificuldades no processo de escrita do 
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primeiro texto, apresentaram interpretação coerente da segunda TQ. O excerto a 

seguir exemplifica esse resultado. 

 
Excerto  2 
Aluno 2 

Depois que a professora explicou, eu entendi que devemos prestar atenção na 
forma das letras e no rosto dos personagens. Por isso, eu acho que na primeira 
vinheta, a fala de Calvin está escrita com letras pequenas, na segunda vinheta, a 
letra está maior, na terceira vinheta a letra está maior e Calvin está com a boca 
bem aberta.  Isso significa que ele fala baixo e vai começando a gritar. Na quarta 
vinheta, quando Calvin pergunta “e então?”, a letra está ainda maior e a boca dele 
está bem mais aberta e podemos ver a língua dele. Ele queria que Haroldo 
percebesse que ele chegou.  
 

 A informação ―Depois que a professora explicou, eu entendi que devemos 

prestar atenção na forma das letras e no rosto dos personagens” demonstra quea 

proposta de escrita do texto conduziu o aluno a retomar coerentemente a descrição 

dos recursos realizada pelo pesquisador. Nesse processo, os conhecimentos 

adquiridos são devidamente ativados e associados à sua reflexão sobre o gênero em 

questão. Foi possível perceber que, apesar de não dominar adequadamente o 

vocabulário técnico, o aluno descreveu os recursos empregados pelo autor de maneira 

satisfatória, visto que o aluno compreendeu a sequência narrativa garantida 

viabilizada por meio desses. Na informação “a fala de Calvin está escrita com letras 

pequenas, na segunda vinheta, a letra está maior, na terceira vinheta a letra está 

maior e Calvin está com a boca bem aberta” o aluno descreve os recursos 

empregados ganham contornos de acentuação a cada vinheta analisada. Essa 

descrição proporciona a compreensão da gradação do conflito que terá seu clímax na 

última vinheta. Ele também compreendeu que a TQ constitui uma unidade de sentido 

e que, por esse motivo, todas as vinhetas contribuem para a construção da mensagem 

e não somente aquela na qual o autor empregou quantidade maior de recursos que 

proporcionam efeito de ênfase. O trecho ―Na quarta vinheta, quando Calvin 

pergunta “e então?”, a letra está ainda maior e a boca dele está bem mais aberta e 

podemos ver a língua dele.” demonstra que o aluno descreveu corretamente os 

recursos que fazem parte do movimento 3, em que o autor apresenta o clímax de uma 

situação gerada ao longo das vinhetas anteriores.  

 A escrita de textos no processo de interpretação das TQs constitui importante 

instrumento que viabiliza o exercício da interlocução, por parte dos alunos, e 
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consequentemente o diálogo efetivo entre estes e o professor.  Essa interlocução foi 

garantida principalmente pelo possível exercício de liberdade e subjetividade que os 

alunos experimentaram e que por meio das quais puderam expor seus pontos de 

vista, experiências e sentidos construídos a partir da leitura do texto proposto.  

 

Considerações finais 

 

A ação desenvolvida pelo grupo de pesquisa iniciou-se com a proposta de 

escrita de textos subjetivos por meio dos quais os alunos deveriam apresentar a sua 

interpretar da primeira TQ.  Onze alunos analisaram adequadamente elementos da 

linguagem verbal-icônica, contudo dedicaram-se à análise de apenas uma vinheta em 

vez de analisar o texto completo. O texto escrito revelou um dado relevante para a 

realização da pesquisa, pois proporcionou a verificação de uma dificuldade específica 

e regular no grupo de onze dos vinte e sete alunos (aproximadamente 41%), com 

relação ao texto multimodal. 

 Após procedermos à identificação dos recursos gráficos (símbolos de 

expressividade e metáforas visuais) e dos movimentos 2 (preparar o cenário) e 3 

(apresentar o clímax), os alunos escreveram sua interpretação da segunda TQ. Ao 

realizarem reflexões sobre nova TQ (imagem 3), nove do grupo de onze alunos que 

apresentaram dificuldades (quase 90%) demonstraram habilidades com relação à 

identificação dos recursos citados, o que proporciona a interpretação adequada da 

TQ. Verificamos que esse tipo de análise viabilizou também a compreensão de que os 

recursos de todas as vinhetas devem ser analisados, e não somente da última vinheta 

ou da que apesenta mais recursos de ênfase. Esse exercício proporcionou, portanto, a 

compreensão desse tipo de texto como uma unidade de sentido composta por 

elementos que se combinam na composição de uma mensagem.  

 A proposta de realização da escrita livre de um texto subjetivo  proporcionou 

a identificação de uma dificuldade pontual dos alunos e, na terceira etapa, promoveu 

a verificação do que foi aprendido pelo aluno após a atividade de análise da TQ 

desenvolvida pelos pesquisadores. Foi possível perceber, também, maior interesse 

por parte dos alunos com relação à descrição dos elementos que compõem o gênero 

em questão e a sua possível leitura e interpretação. Em linhas gerais, os alunos 
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sentiram-se mais à vontade para manifestar possíveis dificuldades em lidar com 

textos multimodais. 

 Estudos linguísticos contemporâneos têm valorizado práticas escolares que 

proporcione a interlocução e apresentação das vivências dos alunos em oposição ao 

direcionamento de questões objetivas que privilegiam apenas o aspecto 

metalinguístico dos diversos gêneros textuais. Concluímos que a identificação das 

características das TQs associada a uma escrita livre e subjetiva realizada pelos 

alunos proporcionou adequadamente o desenvolvimento da interlocução necessária 

entre professores e alunos e o desenvolvimento das competências contempladas nos 

PCNs como expressão, comunicação, organização cognitiva da realidade e construção 

de sentidos por sujeitos ativos no seu próprio processo de formação.  
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NEGRITUDE EM FOCO 
 

Edneide Ferreira Leite Rocha62 
Flora Sousa Pidner63 

Luiz Domingos Nascimento Neto64 
 

Este texto é fruto da organização interdisciplinar do projeto que se desdobrou em um 
evento nomeado ―Negritude em Foco‖, realizado no Instituto Federal de Alagoas, 
campus Palmeira dos Índios. O objetivo do projeto é debater a luta pelos direitos 
humanos – em especial a luta contra o racismo em suas diferentes faces no Brasil e 
no mundo – assim como promover o aprendizado sobre a rica cultura negra e a 
valorização desta em nosso cotidiano. O mês de novembro de 2017 foi repleto de 
atividades voltadas para o fomento desse debate e a conscientização dos estudantes 
do ensino médio técnico integrado do IFAL, tanto em sala de aula quanto fora dela. 
Os estudantes tiveram contato com reportagens, notícias, contos, poemas, letras de 
músicas, fotografias e vídeos que retratavam e colocavam em evidência as questões 
da negritude histórica e geograficamente. Também elaboraram pesquisas e 
apresentaram seminários sobre diversos tópicos, tais como: quilombos, cotas, 
religião, personalidades brasileiras e estrangeiras de diferentes áreas, capoeira, 
gastronomia, palavras e expressões de origens africanas, diáspora, músicas e 
instrumentos musicais, danças, apartheid na África do Sul, luta pelos direitos civis 
nos EUA e etc. Ao final do mês de novembro, mês do dia da Consciência Negra, 
ocorreu a culminância do projeto com a realização do evento ―Negritude em foco‖ 
com a duração de dois dias. Houve a participação de convidados dos campos da 
poesia, do teatro, da música e do acadêmico, proporcionando a ressignificação de 
olhares sobre o racismo, a cultura negra e a importância da luta pela democracia. 
Durante o evento, também foram realizadas oficinas e minicursos, ministradas por 
convidados e também por professores do IFAL. Neste artigo, pretende-se debater 
sobre a realização do projeto e do evento ―Negritude em Foco‖ e seus 
desdobramentos. Os discentes envolveram-se no projeto, participaram ativamente 
durantes as aulas, as palestras e as oficinas e já demonstram que aexperiência em 
desconstruir estereótipos concernentes à negritude foi bastante exitosa, o que se 
configura como um ganho em seus processos formativos como cidadãos na atual 
conjuntura política de pressão contra os direitos humanos.   
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Racismo. Cultura Negra. Ativismo.  
 

INTRODUÇÃO 
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No bojo do processo de redemocratização política do Brasil, vivenciado a partir 

de meados da década de 1980, movimentos sociais têm lutado por uma participação 

política efetiva, promovendo pressões sociais e também ampliando os estudos e os 

debates sobre democracia, direitos humanos e políticas públicas afirmativas. Entre os 

diversos atores sociais presentes no processo, destaca-se o movimento negro (e suas 

vertentes) em constante luta para a implementação de políticas públicas que 

contemplem a população negra, há muito alijada e marginalizada na história política 

do País. No campo educacional, como resultado dos processos históricos de luta, a Lei 

n. 10.639/2003265 torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, para dar visibilidade 

à cultura, desconstruir o racismo e transformar os lugares sociais dos negros no 

Brasil, para a superação das heranças históricas da escravidão.  

No entanto, a lei em si não se apresenta como mecanismo único e suficiente 

para o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar, sendo cada vez mais 

necessárias as ações contínuas e descentralizadas que atuem na construção da 

Educação para relações Étnico-raciais66 no cotidiano escolar. Tais iniciativas 

objetivam sensibilizar estudantes, professores(as), outros profissionais envolvidos no 

processo educativo como assistentes sociais e psicológicos(as), ou seja, a comunidade 

escolar como um todo,  sobre a importância do estudo de História da África e da 

Cultura Afrobrasileira como mecanismo de desconstrução de estigmas e estereótipos 

que sedimentam o preconceito no universo educacional brasileiro e de valorização da 

rica cultura afro-brasileira presente no cotidiano brasileiro, sendo um de seus 

alicerces. Partindo destas questões e percebendo a necessidade do fortalecimento das 

atividades que levem a reflexão sobre as questões étnico-raciais no Campus Palmeira 

dos Índios do Instituto Federal de Alagoas, um grupo de servidores(as) e 

colaboradores(as) se reuniu e preparou atividades e ações ao longo do mês de 

                                                           
65
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novembro de 2017, com a culminância do evento que ganhou a nomeação de 

―Negritude em Foco‖, realizado durante dois dias ao final do referido mês. 

 

AS ATIVIDADES E AS AÇÕES AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO 

 

O mês de novembro de 2017 foi repleto de atividades voltadas para o fomento 

do debate e da conscientização dos estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado do 

IFAL, tanto em sala de aula quanto fora dela. Acreditou-se que, para que o evento 

―Negritude em foco‖ tivesse maior engajamento, aprofundamento e internalização 

por parte dos estudantes sobre a temática era fundamental um trabalho ampliado no 

sentido temporal – e por isso realizou-se em todo o mês de novembro – e com o 

envolvimento de diferentes professores em diferentes áreas, assim como de 

servidores, interdisciplinarmente; fazendo com que durante o mês o assunto da 

negritude estivesse sempre em pauta nos espaços escolares  nas redes sociais 

institucionais e dos próprios estudantes. Para isso, houve aprendizados e debates 

sobre reportagens, notícias, contos, poemas, letras de músicas, fotografias e vídeos 

que retratavam e colocavam em evidência as questões da negritude histórica e 

geograficamente no Brasil e no mundo. 

Os estudantes também elaboraram pesquisas e apresentaram seminários sobre 

diversos tópicos dentro do tema proposto, promovendo ricos debates. Ressaltam-se 

os principais tópicos temáticos: 1) Os territórios quilombolas, com destaque para o 

Quilombo dos Palmares localizado no estado de Alagoas – onde está o IFAL – para se 

compreender a origem da data 20 de novembro como Dia da Consciência Negra e sua 

importância (houve, também uma atividade de campo no próprio Parque Quilombo 

dos Palmares no município de União dos Palmares); 2) As cotas nas universidade e 

nos concursos públicos como uma ação afirmativa que tem cumprido o papel de 

busca pela equidade de acesso a espaços negados historicamente aos negros no 

Brasil; 3) Religiões de matrizes africanas como o candomblé e a umbanda, suas 

crenças e práticas religiosas, assim como o processo de intolerância a elas como uma 

das faces do racismo; 4) A capoeira como uma expressão cultural de resistência e 

todo o histórico de perseguição a ela até que se tornou  Patrimônio Cultural Imaterial 

da Humanidade reconhecida pela UNESCO em 2014; 5) A gastronomia de origem 
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africana e toda sua presença na alimentação do brasileiro historicamente e na 

contemporaneidade; 6) Palavras e expressões utilizadas na Língua Portuguesa no 

Brasil de origem africana, provenientes das diferentes etnias trazidas para o território 

brasileiro  - como a iorubá e o banto – no processo de escravização negra durante a 

colonização; 7) A diáspora negra forçada durante a colonização europeia na América, 

com as rotas geográficas do comércio de escravos entre os continentes africano e 

americano e dentro do continente americano; 8) Músicas, instrumentos musicais, 

ritmos e danças de origem africanas e as influências na cultura musical brasileira, 

assim como suas relações com a religião e com a capoeira; 9) O injusto apartheid na 

África do Sul, a luta de Mandela e de muitos sul-africanos negros por direitos de ir e 

vir, de conviver e de acessar espaços negados historicamente desde o imperialismo 

britânico; 10) As leis segregacionistas no sul dos EUA, a ultraviolência da KuKlux Kan 

e a luta pelos direitos civis nos EUA.   

Os espaços comuns da escola foram preenchidos por rostos e biografias de 

personalidades negras do Brasil e do mundo que fizeram a diferença em diferentes 

campos do conhecimento, da ciência, das artes e de outras atuações profissionais. A 

partir dessa visibilidade foi possível empreender um debate sobre a fala 

preconceituosa de um jornalista brasileiro – então em destaque nas redes sociais e na 

mídia – quando usou o termo ―coisa de preto‖ como algo pejorativo e racista, 

evidenciando que mesmo na contemporaneidade, o racismo mostra sua face de 

diferentes formas, sendo um dos problemas sociais graves que enfrentamos no nosso 

País. Personalidades brasileiras como Milton Santos, Carolina de Jesus, Abdias do 

Nascimento, Joaquim Barbosa, Taís Araújo, Lázaro Ramos, Machado de Assis, 

Conceição Evaristo, e personalidades estrangeiras como Viola Davis, Martin Luther 

King, Rosa Park, Angela Davis, Malcolm X, Mohamed Ali, Nina Simone, Barak 

Obama, Michele Obama.  

 

O EVENTO NEGRITUDE EM FOCO COMO CULMINÂNCIA 

 

Houve a participação de convidados dos campos da poesia, do teatro, da 

música e do acadêmico, proporcionando a ressignificação de olhares sobre o racismo, 

a cultura negra e a importância da luta pela democracia. Durante o evento, também 
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foram realizadas oficinas e minicursos, ministradas por convidados e também por 

professores do IFAL. O evento teve a duração de dois dias.   

O poeta César Monteiro, de Garanhuns-PE, foi o primeiro convidado a se apresentar 

no evento. Ele contou sobre sua história de vida no quilombo onde nasceu e recitou 

seus poemas do livro ―Poétnico, um poema para preta‖, envolvendo os estudantes 

para que também recitassem e pensassem sobre as reflexões que propõe 

esteticamente. Além disso, fez uma breve apresentação, também com a participação 

de estudantes, de uma roda de capoeira (FIG.1). Poema recitado por uma das 

estudantes: 
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Enegrecer (César Monteiro) 

Quando uma preta enegrece 
Ultrapassa a fronteira do belo 
Seu corpo vira um castelo 
Seus pensamentos guerreiros de libertação 

Quando uma preta cava suas raízes com as mãos 
Suas vestes viram bandeiras 
Suas palavras lanças certeiras 
Rasgando o presente e o futuro 

Quando uma preta sente orgulho 
De tudo o que ela é  
Brota no mundo outro tipo de mulher 
Uma espécie de rara flor 

Quando uma preta se dá valor 
Não há quem apague seu brilho 
É como ter o dedo e o gatilho 
Apontados para o opressor.   

 

FIGURA 1: Apresentação ―Poétnico‖ e participação dos estudantes 

 
Fotos: Flora Pidner 

 

 Em mais uma apresentação cultural, o auditório do IFAL – Campus Palmeira 

dos Índios, foi ocupado pelo grupo de performance poética Literânima, de 

Garanhuns-PE, em que os principais orixás foram representados pelos integrantes do 

grupo, ao som de músicas que faziam referências às divindades africanas cultuadas 

pelo candomblé e pela umbanda (FIG.2).  

Para finalizar o primeiro dia do evento, realizou-se uma mesa redonda, 

mediada pelo professor de sociologia do campus Arthur de Lima, em que o convidado 
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professor da UFAL, Wagner Bijagô, contou sobre as vivências de um africano de 

Guiné-Bissau no Brasil, em especial no sertão de Alagoas, em Delmiro Gouveia, onde 

é parte do corpo docente (FIG.3). 

O convidado contou que ―aprendeu‖ sobre o que é o racismo ao chegar no 

Brasil, e de como esse preconceito se revela no nosso País, em situações 

preconceituosas narradas por ele como a demonstração de medo dele ser assaltante; 

a negação da negritude, substituída pela ideia de moreno e o ataque as cotas, através 

de uma inversão pejorativa do racismo – o suposto racismo reverso –  desconectada 

do fato de que só há racismo na relação de poder construída pela hegemonia branca. 

Os estudantes tiveram a oportunidade de fazerem perguntas para o professor 

convidado, alimentando, de forma construtiva, o debate.  

 

FIGURA 2: Apresentação do grupo Literânima 

 
Fotos: Flora Pidner 

 

FIGURA 3: Conferência – Entre Guiné-Bissau e Maceió: experiências de um africano no 

Brasil 
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Foto: Flora Pidner 

 

 No segundo dia, mais uma mesa redonda foi realizada, com a mediação do 

professor de inglês do campus José Assis, e com os convidados, Professora Aparecida 

Silva, da UFAL-Campus Sertão) e o Educador Social Membro do ANAJÔ (Centro de 

Cultura e Estudos Étnicos) e da Coordenação Nacional dos Agentes de Pastoral 

Negros do Brasil, Helcias Pereira.  A professora Aparecida Silva focou na temática da 

mulher negra no Brasil e o professor Helcias Pereira focou nos seus estudos sobre o 

negro em Alagoas e sobre suas vivências (FIG. 4).  

 

 

 

 

FIGURA 4: Mesa – Negritude em foco: olhares de ontem e de hoje 

 
Fotos: Flora Pidner 

 
 No final da manhã, aconteceu mais uma apresentação cultural que ocupou e 

encheu o auditório do IFAL, campus Palmeira dos Índios. O afoxé Oxum Pandá, de 

Recife e Olinda-PE, com tradição no carnaval e em outros eventos culturais de 
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Pernambuco e do Nordeste, trouxe os agogôs, os abês, os tambores e os cantos para 

Oxum e para Xangô, atravessando os corpos de quem estava presente (FIG.5).   

Durante todo o segundo dia do evento, houve a realização de Oficinas e 

Minicursos com a participação de convidados e de professores da Instituição (FIG. 6).  

 ORÍ AXÉ: usos e sentidos de ojás, geles e turbantes no universo africano e 

afrobrasileiro; 

Facilitador: Prof. Luiz Domingos 

 

 ABAYOMI: subjetividades, poder feminino e resistência;  

Facilitadoras: Profa. Flora Pidner e Profa. Marys Balbino 

 

 MITOS E HISTÓRIAS AFROBRAILEIRAS à luz da pedagogia griô 

Facilitadores: Profa. Ma. Edneide Leite e Coletiva Macambira  

 

 SÓ UM SAMBA: abordagem histórica do som que ecoa em nossa 

afrodescendência 

Facilitador: Prof. Luciano José Barbosa da Rocha (UNEAL-Palmeira dos 

Índios) 

 

 OFICINA DE PERCUSSÃO: Introdução ao som do Ijexá 

Ministrantes: Afoxé Oxum Pandá 

 

 AFROJHÔ: introdução à dança do Ijexá 
Ministrantes: Afoxé Oxum Pandá 

 PARANAUÊ: noções práticas sobre Capoeira 
Ministrantes: José Lucas Tenório e Rose Correia 

 
 
 

FIGURA 5: Apresentação cultural Afoxé Oxum Pandá 
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Fotos: Flora Pidner 

 

  

FIGURA 6: Registros das oficinas realizadas 

 
Fotos: Flora Pidner e Edneide Ferreira Leite 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DO EVENTO “NEGRITUDE EM FOCO” PARA O USO 

DE GÊNEROS ORAIS NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO  

 

Dada as observações ressaltadas em diversas pesquisas no campo da Língua 

Portuguesa a respeito da disparidade entre o uso dos gêneros escritos em detrimento 

dos gêneros orais, conforme MARCUSCHI (2010), PEIXOTO (s/d), AMARAL (2009) 

e BUENO (2009), destacamos aqui as contribuições que um evento dessa natureza 

proporciona para que haja uma equiparidade entre ambos nesse contexto escolar. 
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Enfatizamos, ainda, a distinção entre a oralidade - todas as práticas de 

linguagem que envolvem a oralização dos discursos, isto é, a fala e a escuta, e o 

gêneros orais formais – práticas sociais padronizadas, exploradas acentuadamente 

em todo o processo descrito. Ela pode ser o centro das atividades ou o meio pelo qual 

ocorrem as interações e a construção do conhecimento se materializa. Entretanto, há 

estudos que organizam o oral em três grandes grupos: o Oral como materialidade, o 

Oral como espontaneidade e o Trabalho sobre o oral como norma. Em oral como 

materialidade, Schneuwly (2010) constatou que os professores concebem oral como 

algo que se materializa por meio da voz, por meio da boca e ainda por meio do corpo. 

Em oral como espontaneidade, o oral é tido como meio para se expressar, usar as 

próprias palavras e ideias. Nesse sentido, o oral é visto como lugar de liberdade, de 

espontaneidade. Em oral como norma é colocado como dependente de sua relação 

com a norma escrita. 

Como já discorrido, várias atividades antecederam o evento, entre elas rodas 

de conversas, painéis, seminários, debate regrado e as narrativas orais ficcionais. A 

título de exemplificação, pontuaremos esta última que culminou a oficina intitulada 

MITOS E HISTÓRIAS AFROBRASILEIRAS Á LUZ DA PEDAGOGIA GRIÔ. 

Motivação 

Antes do evento, nas aulas de Língua Portuguesa – turmas de 1ª e 2ª séries do 

Ensino Médio Integrado (curso de Edificações), houve um momento de preparação 

com leituras de textos de épocas diferentes, como o atual ―Ana Davenga‖, de 

Conceição Evaristo e o clássico ―Clara dos Anjos‖, de Lima Barreto. A partir dessas 

leituras, esboçou-se um perfil de quem é essa personagem negra que a nossa 

literatura apresenta. Perpassando pelos textos poéticos de Jarad Arraes, propomos 

um caminho inverso à cronologia e, por fim, trouxemos contos africanos e afro-

brasileiros para dentro dessa discussão.  

1ª etapa 

Após a leitura de contos africanos e afro-brasileiros, propusemos a organização 

de uma antologia textual temática com a seguinte seleção de gêneros: poema; letra de 

música; charge/tirinha/propaganda; notícia/reportagem. Ainda compôs essa 

antologia, uma produção escrita autoral, cujo gênero foi escolhido pelos próprios 

estudantes. 

2ª etapa 
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Esta etapa tem como objetivo principal vivenciar histórias afro-brasileiras 

através da pedagógica griô.  

Para a realização da oficina, recebemos convidados do Coletivo Macambira 

(Palmeira dos Índios/AL) cujo trabalho é fundamentado na pedagogia griô. Essa 

pedagogia, pautada na tendência de educação comunitária (PACHECO, 2015),  não se 

concentra em pesquisas de autores acadêmicos isolados, mas na espontaneidade 

criativa e vivencial de autores, grupos de pesquisa e estudo, grupos de ação 

comunitária, movimentos sociais que se reencantam e produzem de forma 

compartilhada, interdisciplinar, transdisciplinar e em rede; não se aplica apenas na 

área de educação, pelo contrário, reivindica a transversalidade cotidiana entre cultura 

e educação, cultura viva e vivida enquanto cidadania, cultura da diversidade da vida e 

dos povos, revisando o conceito de cultura da economia e de cultura da política.  

Esse formato colocou em evidência os gêneros orais já antecedidos em sala, 

agora, não somente por intermédio de leituras e discussões, mas de vivências. Para 

tal, a proposta de trabalho, se organizou em três momentos: 

 Encantamento 

 Vivência dialógica 

 Elaboração do conhecimento 

Momento 1 – Encantamento 

O ―encantamento‖ consiste em primeiro nos abrir para a temática a partir de 

nossas subjetividades, a busca da nossa ancestralidade, identidade, na construção do 

meu Eu.  

A contadora de histórias convida os participantes a sentarem no chão, formando um 

circulo. Utilizando as técnicas de contação de história, tradição griô, com a finalidade 

de criar uma atmosfera de encantamento para início dos trabalhos. 

Utilização de maracá e pandeiro. 

Momento 2 – Vivência dialógica 

São estudos em círculos, baseados na metodologia freiriana, nos quais as 

conversas em rodas permitem a reflexão da temática levando em consideração a fala 

de todos, os diferentes pensamentos, olhares, etc., sobre a temática em questão.  

A partir da temática sugerida para a oficina, refletir sobre como a cultura afro-

brasileira se insere no cotidiano.  

O que é a tradição griô?  
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Quais as histórias, os saberes e as celebrações que conhecemos que nos foi 

passada através da oralidade?  

Os participantes devem se colocar oralmente. Neste momento forma-se um 

círculo e no centro uma mandala (instalação pedagógica) com imagens e símbolos da 

cultura afro-brasileira. 

Momento 3 – Elaboração do conhecimento 

 Contação de história: A Criação do Candomblé 

Avaliação da oficina 

Dança da ciranda 

A oficina foi ofertada para todos os alunos do campus, entretanto (e como 

esperado), a formação do público dessa atividade foi predominantemente de alunos 

que haviam tido contato com as atividades prévias. 

Constatamos assim, que a atividade em questão contempla as três formas 

pontuadas pela teoria de Schneuwly (2010), considerando que o objetivo do professor 

de língua é desenvolver a competência discursiva de seus alunos, de modo que eles 

sejam capazes de usar, eficientemente, a língua nas mais diversas situações de 

comunicação, o desenvolvimento da linguagem oral é imprescindível no ensino de 

Língua Materna.  

Nas palavras do próprio Schnewly (2010), trabalhar os orais pode dar acesso 

ao aluno a uma gama de atividades de linguagem e, assim, desenvolver capacidades 

de linguagem diversas; abrem-se, igualmente, caminhos diversificados que podem 

convir aos alunos de maneiras diferenciadas, segundo suas personalidades. Por tal 

razão, devemos ocupar mais espaços escolares com o uso sistemático dos gêneros 

orais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os principais propósitos das atividades e ações do mês de novembro realizadas 

no espaço escolar do Instituto Federal de Alagoas, com o envolvimento dos 

estudantes do Ensino Médio Integrado, dos professores e dos servidores, com a 

culminância do evento ―Negritude em foco‖ ao final do mês, foram atingidos. A partir 

do sucesso e do aprendizado dessa primeira edição aqui descrita, consolidou-se o 
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evento e as atividades a ele atreladas no calendário da instituição e já existe a 

organização para a realização da segunda edição em novembro de 2018.    
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DISCURSOS DA CONTEMPORANEIDADE VERSUS PRÁTICAS SOCIAIS 
 

Ângela Barbosa de Santana 67 
 

RESUMO: A língua, como prática social, vai além das suas regras e seu domínio 
estrutural. Ela está associada à geração e divulgação de conhecimento, ao exercício de 
poder e dominação, a expressão de ideias e conceitos, ao exercício da cidadania. 
Utilizar a aprendizagem da língua materna como instrumento para a formação de 
cidadãos mais conscientes e preparados para exercer cidadania é possível pelo que 
podemos chamar de letramento político.  Numa sociedade desigual como a nossa é 
imprescindível à compreensão da dinâmica política democrática e a aquisição de uma 
postura protagonista para interagir e atuar de forma plena. E é através da linguagem 
contextualizada que palavras como cidadania e democracia se consolidam. O objetivo 
deste trabalho foi proporcionar aos estudantes a oportunidade de expressarem e 
debaterem ideias e conceitos a respeito de democracia e política. Através de 
atividades como debates, pesquisas, entrevistas, enquetes, leitura de jornais e revistas 
especializados foram abordados conceitos referentes ao letramento político e 
fomentou-se a prática de atividades de intervenção concebidas e dirigidas por 
estudantes no ambiente escolar mediadas pelo discurso argumentativo. Os resultados 
obtidos nestas ações demonstram, através de relatos e depoimentos, a mudança de 
atitude de alguns estudantes envolvidos: eles expressam opiniões coerentes e 
conscientes sobre o tema e mobilizam-se mais na tomada de decisões e 
implementação de mudanças no ambiente escolar. A conclusão é que letrar para a 
cidadania é algo possível, apesar das dificuldades e receios. Os estudantes anseiam 
expressar-se sobre política desde que a entendam como uma prática cidadã que 
impacta diretamente suas vidas no presente e no futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Política. Cidadania. Linguagem. Democracia. 

  

1. INTRODUÇÃO 

 Primeiramente, antes de iniciar qualquer discussão faz-se imprescindível a 

conceituação e esclarecimento dos termos recorrentes e que compõem o âmago da 

discussão proposta. Com a delimitação prévia e a definição da concepção de cada 

conceito adotado neste artigo objetiva-se reduzir consideravelmente as possíveis 

ambiguidades e equívocos na compreensão do tema proposto. Comecemos então com 

um dos pontos que mais geram dúvidas entre o público-alvo da pesquisa: Afinal de 

contas, o que é política?  

 A Política (do grego politikḗ)é definida de forma ampla como a ciência ou a 

arte de governar os negócios e demandas do Estado entendido como conjunto das 
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instituições. Exemplo: A política de governo atual tende a apostar na diminuição da 

presença do Estado como articulador social. Ampliando o conceito; o termo política 

pode ser interpretado também num sentido figurado, definido como a arte de 

relacionar-se com os outros para a obtenção de resultados desejados. É possível 

observar a confluência destas duas definições em várias esferas de atuação da 

política, principalmente na política partidária. Essa articulação entre a arte de 

governar e a busca de relacionamentos que assegurem interesses pessoais tem sido 

utilizada de forma espúria e irrestrita por uma parcela considerável daqueles que 

exercem um cargo público. Este cenário tem gerado uma aversão generalizada a tudo 

que se refere à política partidária.  Trataremos exclusivamente neste artigo, da 

política como forma de governo. 

 A dificuldade de muitos sujeitos em distinguir política e política partidária tem 

sua origem na ausência de uma educação que contemple um letramento político da 

sociedade em geral. O letramento político, termo consideravelmente novo, pode ser 

entendido como ―o processo de apropriação de práticas, conhecimentos e valores 

para a manutenção e aprimoramento da democracia.‖ (Cosson, 2011, p.51) Ou seja, 

uma educação voltada para o esclarecimento ao indivíduo sobre as noções e 

estruturas relativas à política e a democracia para que delas possa participar 

conscientemente. 

 A Democracia (dēmokratía, de dêmos povo + kratía força, poder) precisa ser 

compreendida e vivenciada além da sua mera definição, que para muitos cidadãos 

parece abstrata. ―Democracia que deve ser entendida não apenas como um regime 

político, democracia política, mas também um modo de organização social, 

democracia cultural.‖ (Cosson, 2011, p.53) 

 Na intersecção entre letramento político e democracia surge a pergunta: Como 

explicar democracia? Será possível? A respeito desta inquietude, que deveria permear 

o ambiente escolar, COSSON explica: 

 Democracia é um conteúdo que não pode ser apenas exposto, ele 

precisa ser experienciado para ser efetivo e significativo. Democracia é uma 

prática que precisa ser analisada e debatida para que seus valores sejam 

incorporados. Democracia é um conhecimento que demanda engajamento 

do aluno na sociedade – discussão de temas controversos, participação em 

atividades reais ou simuladas, análise crítica da experiência. (2011, p. 55) 
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1.1. Contexto social e Língua materna 

 Democracia é um conhecimento que demanda engajamento do aluno na 

sociedade – discussão de temas controversos, análise crítica da experiência vivencial.  

 Entendamos o letramento político como um processo de ampliação de práticas 

que atuem no fortalecimento de valores e conhecimentos relacionados à democracia e 

ao protagonismo, fugindo da visão estreita de direcionamentos políticos e 

partidarismo.   

 Atualmente, vivenciamos uma realidade social e política que nos desafia diante das 

dificuldades que apresenta e nos imobiliza diante da perplexidade originada pelas 

recentes notícias divulgadas. São tantas e inúmeras as notícias relativas à corrupção 

de agentes públicos e políticos que se sedimentou entre a população uma ojeriza 

abrangente a todos os agentes políticos e uma descrença acentuada nas instituições. 

Como consequências: uma grande parcela dos cidadãos não reconhece a validez de 

processos democráticos, não se sente representada politicamente, é apática no que 

concerne à participação política, e, admite a ideia de abrir mão de direitos 

constitucionais como o voto em detrimento de regimes ditatoriais. 

 E o papel da escola no discurso desta temática?  

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB,  a educação escolar perpassa 

a questão da cidadania; visto ser a escola a instituição principal, depois da família, a 

atuar na formação holística do futuro cidadão. Como o objetivo da educação escolar é 

―preparar o educando para o exercício da cidadania‖ (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, Título II, art. 3º) e esta, requisita consciência e posicionamento 

crítico, busca, análise e seleção de informações, cabe à escola contribuir para mudar a 

situação de alheamento político e democrático que uma parcela de nossos 

adolescentes apresenta. 

 A língua portuguesa, língua materna da população e uma das disciplinas 

principais do currículo escolar pode contribuir amplamente para esta formação 

cidadã e democrática:  

 A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 

pensamento e as formas de pensar, a comunicação e as formas de comunicar, 

a ação e as formas de agir. Ela é a roda inventada, que movimenta o homem 

e é movimentada pelo homem. Produto e produção cultural, nascida por 

força das práticas sociais, a linguagem é humana e, tal como o homem, 
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destaca-se pelo seu caráter criativo, contraditório, pluridimensional, 

múltiplo e singular, a um só tempo. (PCNs, p. 5) 

 A língua, como prática social, vai além das suas regras e seu domínio 

estrutural. Ela está associada à geração e divulgação de conhecimento, ao exercício de 

poder e dominação, a expressão de ideias e conceitos, ao exercício da cidadania. 

Utilizar a aprendizagem da língua materna como instrumento para a formação de 

cidadãos mais conscientes e preparados para exercer cidadania é consensualmente 

necessário e válido. Exigir uma abordagem crítica, participativa e conscientizadora 

deveria ser um compromisso de todas as disciplinas do currículo e não apenas uma 

expectativa exigida das disciplinas da área de humanas. A língua materna 

desempenha um papel primordial na formação cidadã visto que é através do meu 

discurso, do uso que faço da minha língua que expresso minhas convicções e ideias. 

Do mesmo modo, tenho acesso a convicções e ideias de outras pessoas através de seus 

discursos e práticas linguísticas. Utilizar a aprendizagem da língua materna para a 

formação de cidadãos mais conscientes e preparados para exercer cidadania é 

possível. Numa sociedade desigual como a nossa é imprescindível à compreensão da 

dinâmica política democrática e a aquisição de uma postura protagonista para 

interagir e atuar de forma plena. E é através do discurso contextualizado que palavras 

como cidadania e democracia se consolidam. E a disciplina de língua portuguesa 

oferece oportunidades preciosas para discussão deste tema. Exemplo de temas e 

situações que naturalmente exigem do professor de língua portuguesa uma 

metodologia reflexiva perante os conteúdos a serem repassados não faltam. Pode-se 

citar a abordagem das Variantes Linguísticas e o todo o preconceito linguístico 

subjacente as variantes menos prestigiadas socialmente; perpassando a norma 

padrão e seus conceitos restritivos de CERTO e ERRADO quando uma abordagem 

discursiva recomendaria classificar os desvios da norma padrão como ADEQUADOS 

ou INADEQUADOS de acordo com o contexto de utilização e o  interlocutor previsto. 

1.2. Discurso versus Prática (nossas pequenas corrupções cotidianas) 

 Muito se tem discutido a respeito da corrupção daqueles que foram eleitos 

para nos representar. Discursos inflamados e recheados de desaprovação seguidos de 

desejos legítimos de justiça e punição para os culpados. Não faltam mensagens, 

comentários e publicações em diversos meios de comunicação que atestem esta 
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insatisfação da população. No entanto, esta sensação de desalento e frustração deve 

permitir a todos uma reflexão mais atenta sobre como nós, cidadãos, em menor ou 

maior proporção contribuímos ou compactuamos para que esta situação de 

instabilidade política se instalasse. Expliquemos... Nosso discurso permeado de 

desaprovações para com a corrupção dos agentes políticos passa pelo escrutínio ético 

em nossa vida privada? Passa pelo que podíamos chamar de nossas pequenas 

corrupções? Vejamos alguns exemplos. Os exemplos citados foram escolhidos por se 

relacionarem diretamente com o público–alvo da pesquisa: nossos estudantes. 

* Colar ou filar durante as avaliações; 

* Furar as filas; 

*Assinar a chamada pelo colega ausente; 

*Pegar algo emprestado dos colegas e não devolver; 

*Pegar livro emprestado na biblioteca e não devolver; 

*Oferecer ou exigir vantagem para ser eleito representante de sala e/ou participar de 
um grupo; 

*Escorar-se e não contribuir no desenvolvimento de atividades em equipe; 

*Encontrar algo perdido e não procurar o dono para devolver; 

*Faltar às aulas e as atividades e dar falsas justificativas; 

*Omitir informações aos pais sobre comunicados escolares; 

*Plagiar pesquisas da internet; 

*etc... 
 Estes exemplos foram citados e observados pelos próprios estudantes durantes 

as discussões do tema. Muitos destes exemplos são aceitos e praticados com 

naturalidade pelos estudantes. E eles o confessam sem qualquer pudor ou 

arrependimento. O que fica evidente nos relatos estudantis é que se trata de uma 

conduta generalizada. Eles consideram que cometer essas pequenas corrupções 

estudantis não é algo tão danoso porque ―todo mundo faz‖, segundo palavras deles 

mesmos.  

 O contraponto é levá-los a perceber que a justificativa que eles utilizam (todo 

mundo faz) é a mesma que pode se aplicar aos agentes políticos envolvidos em 

corrupção: todos praticam delitos, não fazê-los é desperdiçar uma oportunidade de 

levar vantagem. E se a postura de desrespeito é a mesma, se a lógica de levar 
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vantagem sem se preocupar se aquilo prejudica alguém é a mesma... o que os 

distingue dos políticos que tanto criticam? Apenas a abrangência e a gravidade do 

dano causado pela corrupção? 

 O projeto que resultou no presente artigo propôs refletir sobre a relevância 

e/ou irrelevância que atribuímos aos nossos pequenos delitos a aos delitos dos 

políticos. Uma pequena corrupção por menor que possa parecer favorecerá 

injustamente alguém e prejudicará outrem em menor ou maior grau. E é justamente 

esse favorecimento injusto que devemos combater e evitar. Discutir essas questões 

com os estudantes é prepará-los para exercer cidadania de uma forma mais 

participativa e conscientizá-los a não repetir os padrões distorcidos da política 

praticada atualmente.  

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 Adotou-se inicialmente uma abordagem de observação do público-alvo para 

estabelecer o perfil e algumas particularidades da amostra pesquisada. Duas turmas 

de alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola da rede pública estadual de 

Pernambuco. A possibilidade de observar a amostra interagindo foi facilitada pelo 

fato da pesquisadora ser a professora de língua portuguesa das turmas. As duas 

turmas totalizam oitenta e seis alunos. A interação espontânea dos estudantes 

permitiu perceber nuances de comportamento e ideias que num debate ou discussão 

dirigida poderiam ser filtradas ou omitidas pelos alunos. Após essa fase de 

diagnóstico de perfil e descoberta de interesses, seguiram-se atividades direcionadas 

para o foco da discussão. 

 Durante as aulas de língua portuguesa e perpassando seus conteúdos 

curriculares a proposta do projeto foi levantar considerações e questionamentos 

sociais e democráticos como o preconceito linguístico relativo às variantes 

linguísticas, por exemplo. Para iniciar a discussão de temas, foi necessário fazer a 

conceituação de termos como: política, democracia, cidadania, corrupção... Através 

de atividades como debates, pesquisas, entrevistas, enquetes, leitura de jornais e 

revistas fomentou-se a prática de atividades de intervenção concebidas e dirigidas por 

estudantes no ambiente escolar utilizando a retórica argumentativa e a mediação de 

conflitos. Exemplos destas práticas:  
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* Leitura semanal de um resumo das principais notícias veiculadas nos meios de 

comunicação oficiais sobre o tema política e o comentário dos alunos sobre as 

mesmas; 

* Confecção de mural com material produzido pelos alunos sobre o tema a partir de 

pesquisas; 

*Enquete sobre as pequenas corrupções cotidianas cometidas por cada um e debate 

sobre o resultado da enquete; 

*Inserção de questões relacionadas aos temas discutidos nas avaliações. 

 Outro objetivo importante que o projeto contemplou foi a mudança de 

posicionamento do professor durante a apresentação de novos conceitos e conteúdos 

instigando o aluno a refletir sobre a validez da informação veiculada e a relevância do 

conteúdo para sua formação profissional e cidadã. A provocação do professor 

partindo sempre da palavra-chave: Por quê? O objetivo é inquietar os alunos, 

provocá-los a opinarem e pensarem sobre o que estão aprendendo, fazendo e 

repassando como exemplo aos demais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A tarefa de fomentar e de desenvolver uma consciência política e cidadã é 

cobrada principalmente à escola, considerada como um dos pilares formadores da 

sociedade, que precisa encontrar meios de viabilizar esta demanda tão necessária de 

forma eficiente. Letrar para a cidadania não é uma tarefa simples por demandar não 

apenas a apresentação de novos conteúdos relativos ao tema, mas instrumentalizar 

futuros cidadãos para participar conscientemente do jogo político das forças sociais. 

 Estabelecer metas, rever metodologias, orientar professores e mobilizar 

estudantes para esta aprendizagem são alguns dos muitos desafios diante desta 

problemática que envolve ainda opiniões pouco objetivas e conflitantes sobre o papel 

da escola quanto ao letramento político. Seguido principalmente das inquietações 

diante da incerteza e pouca objetividade sobre o como realizar esta demanda do 

letramento político. 

 Os resultados visíveis obtidos nestas ações demonstram até o momento, 

através de relatos e depoimentos dos próprios estudantes, mudanças de atitude de 

alguns estudantes envolvidos: eles expressam opiniões coerentes e conscientes sobre 
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o tema e mobilizam-se mais na tomada de decisões e implementação de mudanças no 

ambiente escolar. Eles demonstram mais engajamento nas organizações escolares 

como Grêmio estudantil, Rádio escolar, representantes de classe.  

 Outro resultado percebido foi o interesse despertado sobre a política e a forma 

de atuação de agentes políticos ligados à corrupção. Os estudantes encontraram um 

ambiente convidativo e estimulante para expressar opiniões e ideias. 

 No entanto, a principal conquista deste projeto foi proporcionar aos alunos 

uma reflexão sobre suas atitudes cotidianas que muitas vezes diferem do seu discurso 

de repúdio a corrupção alheia. Fazê-los descobrirem a relação entre as suas pequenas 

corrupções cotidianas e a corrupção institucionalizada que rouba oportunidades de 

todos nós. 

 A conclusão é que letrar para a cidadania é algo possível, apesar das 

dificuldades e receios (metodológicos, abordagem, material didático) porque os 

estudantes anseiam expressar-se sobre política desde que a entendam como uma 

prática cidadã que impacta diretamente suas vidas no presente e no futuro.  
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AS INTERFACES DA PRODUÇÃO CULTURAL DE SOLANO 

TRINDADE E AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 

DA ÁFRICA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

Mário Ribeiro dos Santos68 

Este texto trata da atuação do poeta, escritor, pintor, ator e dramaturgo 
pernambucano Solano Trindade e enfatiza a possibilidade de mudança na forma de 
escrever e interpretar a História da África e da Cultura Afro-Brasileira por intermédio 
da Literatura, tendo em vista os desafios de colocar em prática a educação das 
relações étnico-raciais nos cursos de formação de professores da Universidade de 
Pernambuco -campus Petrolina. 

PALAVRAS-CHAVE: Solano Trindade; Literatura Brasileira; Ensino de História da 
África; Cultura Afro-Brasileira.  

 

This text deals with the performance of the poet, writer, painter, actor and playwright 
from Pernambuco Solano Trindade and emphasizes the possibility of changing the 
way of writing and interpreting the History of Africa and Afro-Brazilian Culture 
through Literature, aiming at the challenges of putting into practice the education of 
ethnic-racial relations in the teacher training courses of the University of 
Pernambuco - Campus Petrolina. 
 
KEYWORDS: Solano Trindade; Brazilian literature; Teaching History of Africa; Afro-
Brazilian Culture 

 

O contato inicial  

Eu conheci o trabalho de Solano Trindade, em 2004, durante o projeto 

Assumindo Nossa História69, realizado pelo Núcleo da Cultura Afro-Brasileira em 

parceria com o Centro de Formação, Pesquisa e Cultura Popular - Casa do Carnaval, 

ambos equipamentos culturais da Prefeitura do Recife, no qual realizava estágio.  
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 E-mail: mario.santos@upe.br. Doutor em História pela UFPE e Professor do curso de História da 

Universidade de Pernambuco Campus Petrolina. 
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 O projeto Assumindo Nossa História teve início em 2001 com o curso de gestão cultural para lideranças de 

grupos de cultura afro-brasileira. Nos anos seguintes, realizou pesquisas, exposições e publicações sobre temas 

ligados  às diferentes formas de atuação política e cultural do povo negro no Recife e Região Metropolitana. Ver 

acervo de banners e transcrições de entrevistas no Centro de Documentação da Casa do Carnaval – Pátio de São 

Pedro – Recife.  
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Em 2008, quando ingressei no mestrado em História70, na UFRPE, recorri 

novamente aos escritos de Solano Trindade no intuito de conhecer um pouco do 

cotidiano do Bairro do São José na primeira metade do século XX, período no qual 

me dediquei a pesquisar como os representantes de agremiações carnavalescas do 

Recife, sobretudo aqueles ligados às práticas religiosas afro-brasileiras, 

relacionavam-se com as medidas normatizantes e cerceadoras implementadas pelo 

interventor Agamenon Magalhães71. Um dos objetivos do estudo era analisar quais os 

diferentes usos e sentidos atribuídos pelos carnavalescos aos espaços públicos (ruas, 

becos e pátios do Bairro de São José)72. 

Hoje, trago Solano Trindade para dentro da academia e a sua obra como uma 

das fontes para trabalhar com o Ensino de História da África, Cultura Afro-Brasileira 

e História do Patrimônio Cultural, no curso de Licenciatura em História da 

Universidade de Pernambuco Campus Petrolina.  

 

Quem foi Solano Trindade?  

Solano Trindade nasceu no dia 24 de julho de 1908, no Pátio do Terço, bairro 

de São José, no centro histórico do Recife. São José é o único, dos quatro primeiros 

bairros centrais da cidade, que preserva os pátios e os becos construídos no período 

colonial e que não foram demolidos com as reformas e transformações urbanísticas 

que marcaram as histórias das principais capitais brasileiras nas primeiras décadas 

do século XX.73 

O Pátio do Terço é conhecido pelos estudiosos da História da Cultura Afro-

Brasileira no Recife pela sua estreita relação com o tema da religiosidade, seja o 

catolicismo ou o Candomblé. No Pátio encontra-se, desde a primeira metade do 

século XX, a casa de número 143, onde residia Dona Eugênia Duarte Rodrigues - 
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 Mestrado em História Social da Cultura Regional. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. 
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 SANTOS, Mário Ribeiro dos. Trombones, Tambores, Repiques e Ganzás: a festa das agremiações 

carnavalescas nas ruas do Recife (1930-1945). Recife: SESC, 2010. 
72

 Os diferentes usos e sentidos que os sujeitos empregam aos espaços foi analisado a partir da perspectiva de 

Michel de Certeau. Ver CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1, Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 

1994. 
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 Para aprofundamento no assunto ver: REZENDE, Antônio Paulo de Moraes. (Des) encantos modernos. 

Histórias da Cidade do Recife na Década de 20. Recife: FUNDARPE, 1997. 
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africana, que chegou ao Recife na segunda metade do século XIX, mãe biológica de 

Vivina Rodrigues Braga (Sinhá) e Emília Rodrigues (Iaiá), e mãe adotiva de Maria de 

Lourdes da Silva, popularmente chamada de Badia74.  

Essas mulheres eram conhecidas como as ―pretas africanas‖ ou ―as tias do 

Terço‖, moravam e trabalhavam na mesma casa. Eram proprietárias de uma 

lavanderia. Lavavam e engomavam para famílias e comerciantes dos bairros de Santo 

Antônio e Boa Vista. A Casa das Tias ficou conhecida entre os estudiosos, 

pesquisadores e seguidores do Candomblé em Pernambuco como uma das primeiras 

casas de culto aos orixás do centro histórico do Recife. As ―Tias‖, por sua vez, também 

mantinham relações híbridas com as práticas religiosas católicas, a exemplo das 

irmandades de Nossa do Rosário dos Homens Pretos e Nossa Senhora do Carmo, as 

quais eram filiadas.      

Foi nesse pátio com histórias silenciadas pela historiografia, que Solano 

Trindade nasceu, criou-se e se tornou um dos nomes mais significativos da produção 

literária protagonizada por um intelectual negro no Brasil. Seu pai, Manuel Abílio 

Pompílio da Trindade, era sapateiro e gostava de cantar nas horas vagas entre os 

amigos e familiares. Cantava algumas músicas em yorubá, idioma que aprendeu com 

sua mãe, uma africana. Solano aprendeu com seu pai o gosto pelas expressões 

culturais populares. A família Trindade organizava todos os anos um pastoril, faziam 

uma lapinha e tinham também uma brincadeira de Bumba-meu-boi – expressões 

vivenciadas tradicionalmente no ciclo natalino.75 

A mãe de Solano chamava-se Emerenciana Maria de Jesus Trindade. Era filha 

de índio com africana. Não sabia ler nem escrever e gostava quando Solano lia para 

ela os folhetins e algumas publicações de literatura de cordel, compradas no Mercado 

de São José – mercado público localizado a alguns metros do Pátio do Terço.  

O bairro de São José ainda hoje é conhecido como o lugar do comércio barato. 

Como uma herança de outros tempos, pelas ruas e becos centenários, transitam 

desde as primeiras horas do dia até o entardecer, os vendedores de ostra e camarão 

pescados no Cais de Santa Rita. Os engraxates, as lavadeiras, os vendedores de caldo 

de cana, de milho cozido e assado e as vendedoras de peixe frito e passarinha nas 
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esquinas do bairro são personagens que atribuem, ainda hoje, sentidos e significados 

diversos às ruas estreitas do bairro. Uma polifonia de sons com os pregões dos 

vendedores ambulantes, o barulho das máquinas de costurar sapatos e bolsas, o 

repicar dos sinos das igrejas, a buzina dos carros... Foi nesse ambiente plural, que 

Solano Trindade cresceu e se fez poeta. Ele escreveu o que viveu, ouviu falar dos mais 

velhos e leu nos cordéis e livros e mais livros, que leu durante as diferentes fases da 

sua vida. As suas memórias da infância e juventude estão presentes na sua obra. Ele 

guardou na memória não somente o que lhe fazia abrir um largo sorriso, mas também 

as injustiças e crueldades que lhes causava raiva, indignação, sentimento de luta e de 

não calar.  

Solano Trindade fez da sua poesia um lugar de reivindicação do direito à 

igualdade entre os povos. Ele denunciou o legado perverso da escravidão, quando o 

negro africano era vendido ―como mercadoria de baixo preço‖ (1961:42). Protestou 

contra a invisibilidade da produção intelectual negra. Por esses e outros motivos, 

ficou conhecido entre os estudiosos e leitores dos seus trabalhos como ―o poeta do 

povo‖76. Em vida, chegou a publicar 4 livros de poesia: Poemas negros (1936); 

Poemas de uma vida simples (1944); Seis tempos de poesia (1958) e Cantares ao 

meu povo (1961). Deixou uma peça teatral escrita, chamada Malungo – que significa 

―companheiros de uma mesma viagem, travessia‖.  

Antenado com os acontecimentos do mundo, é possível relacionar a atuação 

militante de Solano com as ideias do movimento pan-africanista, difundido por 

estudantes e políticos negros nas Américas e na África, entre as décadas de 1920 e 

1930. Esse movimento teve entre os seus representantes, o intelectual jamaicano 

Marcus Garvey e foi marcado pela significativa atuação de jovens acadêmicos, muitos 

dos quais, filhos de uma elite de traficantes e fazendeiros africanos, que retornavam 

dos seus estudos em universidades dos Estados Unidos e Inglaterra77.  

Porta-voz do movimento pan-africanista nos EUA, nas Antilhas, nas África 

Central, Ocidental, Oriental e Meridional, Garvey fundou um jornal intitulado World 

Negro, que circulou semanalmente entre 1918 e 1933 - um canal importante de 
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expressão do povo negro. Na década de 1920, estimava-se uma tiragem de 50.000 

exemplares, amplamente distribuídos pelo mundo e suas cópias chegavam em 

pessoas negras de todos os continentes.  As ideias de Garvey também contribuíram 

para a criação de vários jornais no Brasil, principalmente em São Paulo e Campinas, 

nas redações do periódico ―A Voz da Raça‖ (1933-1937). 78 

Diante dessa conjuntura de agitação política do mundo negro que marcou as 

primeiras décadas do século XX, intelectuais africanos criaram um movimento 

chamado Negritude. O principal objetivo desse movimento era disseminar um 

sentimento de pertencimento de um patrimônio comum a todos os negros em todas 

as partes do mundo79.   

Imbuído dessas ideias que circulavam pelo mundo e chegavam até o Brasil, foi 

criado em 1931, a Frente Negra Brasileira (FNB), por intelectuais negros de classe 

média em São Paulo. Essa entidade desempenhou na história do movimento da 

negritude brasileira, um lugar que o Estado não ocupou em relação à população dos 

africanos e seus descendentes no pós abolição: ofereceu escola, assistência na área de 

saúde e melhores condições de moradia,  haja vista que muitos moravam em cortiços, 

em condições precárias de saneamento e acessibilidade.  Como ramificação da FNB, 

Solano Trindade juntamente com José Melo de Albuquerque, José Vicente Muniz de 

Lima, Miguel Barros e Gerson Monteiro de Lima (todos militantes da causa negra), 

criou em 1936, no Recife, a Frente Negra Pernambucana (FNP). Neste mesmo ano, 

Solano publica seu livro de poesias intitulado Poemas Negros. 

No período do Estado Novo, todas as filiais da Frente Negra no país foram 

fechadas pela intervenção, caracterizadas como partidos políticos. Nesse contexto, as 

lideranças da FNP criaram outros mecanismos para burlar o sistema e continuar se 

reunindo. Novas entidades foram organizadas com outros nomes menos visados pela 

polícia. Como exemplo, podemos citar o CCAB (Centro de Cultura Afro-Brasileira), 

espaço de debate político e formação cultural, que oferecia cursos de dança, teatro, 

literatura, entre outras atividades para públicos diversos, entre eles, operários, 

estudantes e desempregados do Recife e cidades vizinhas. 
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Os anos 1940 marcaram a ida de Solano Trindade para a capital do Brasil, Rio 

de Janeiro. O ativista viajou num porão de um navio, junto a fardos de alimentos e 

outras mercadorias, num espaço reservado para a gente pobre, sem dinheiro, que não 

podiam pagar por um bilhete de passagem. Um ano após a sua chegada no Rio de 

Janeiro, escreve o poema ― Tem gente com fome‖, nascido do impacto de realidade 

que vivenciou ao chegar na metrópole e se deparar com homens e mulheres pobres, 

que diariamente pegavam um trem no subúrbio carioca em direção a Caxias. Esses 

homens e mulheres anônimos que tinham cara de gente com fome, exaustos após 

uma longa jornada de trabalho foram traduzidos na poesia de Solano, que diz assim: 

 
 

Trem sujo da Leopoldina 
correndo correndo 

parece dizer 
tem gente com fome 
tem gente com fome 
tem gente com fome 

Piiiiii 
 

estação de Caxias 
de novo a dizer 

de novo a correr 
tem gente com fome  
tem gente com fome 
tem gente com fome 

 
Vigário Geral 

Lucas 
Cordovil 

Brás de Pina 
Penha Circular 

Estação da Penha 
Olaria 
Ramos 

Bom Sucesso 
Carlos Chagas 

Triagem, Mauá 
trem sujo da Leopoldina 

correndo correndo 
parece dizer 

tem gente com fome 
tem gente com fome 
tem gente com fome 
tantas caras tristes 

querendo chegar 
em algum destino 
em algum lugar 

trem sujo da Leopoldina 
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correndo correndo 
parece dizer 

tem gente com fome 
tem gente com fome 
tem gente com fome 

 
só nas estações 

quando vai parando 
lentamente começa a dizer 

se tem gente com fome 
dá de comer 

se tem gente com fome 
dá de comer 

se tem gente com fome 
dá de comer 

 
mas o freio de ar 
todo autoritário 

manda o trem calar 
Psiuuuuuuuuu80 

 

 

O poema denuncia a realidade brasileira – o Brasil é uma nação que tem fome 

– é um país onde existe um abismo racial explícito, traduzido nas relações de poder, 

nos cargos e funções destinados aos negros, nos lugares onde habitam, na falta de 

acesso às oportunidades de educação, saúde e trabalho. Essa desigualdade é fruto de 

uma estrutura racista. O tom de denúncia nos versos de ―Tem gente com fome‖ foi 

considerado subversivo pela intervenção do Estado Novo e um ano após a publicação, 

Solano Trindade é preso dentro da sua própria residência diante dos filhos e da sua 

esposa. O livro ―Poemas de uma Vida Simples‖ foi apreendido e retirado de 

circulação81. 

Ainda nos anos 1940, juntamente com o professor Abdias do Nascimento e 

outros ativistas do Rio de Janeiro, Solano Trindade participou da criação do TEN – 

Teatro Experimental do Negro.  Um espaço de formação cultural por meio das artes 

cênicas. Cursos de letramento eram oferecidos aos participantes da iniciativa, em 

geral, operários, empregados domésticos, moradores desempregados das favelas 

cariocas, entre outros sujeitos que viam na arte a esperança de ter melhores 
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a gravação da música para o álbum “Seu tipo”, de Ney Matogrosso.  
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condições de vida e a diminuição dos abismos sociais historicamente construídos. 

Nomes como: Grande Otelo, Ruth de Souza, Lea Garcia e Abdias do Nascimento 

destacaram-se entre os talentos negros que subiram aos palcos alterando os rumos da 

história do teatro no país (MUNANGA, 2006: 124-126).  

Autor de uma escrita crítica e um discurso antenado com os debates que 

ocorriam no mundo sobre a questão racial, Solano Trindade, juntamente com Edison 

Carneiro, Roger Bastide e outros intelectuais, contribuiu como redator de textos que 

circulavam no Quilombo – jornal criado pelo TEN para discutir temas relacionados 

ao racismo, a relações de poder, à cultura afro-brasileira, entre outros assuntos 

comuns ao cotidiano do povo negro no Brasil82. 

 Fruto das experiências do TEN e outros espaços por onde passou, Solano 

Trindade nos anos 1950, juntamente com a esposa Maria Margarida Trindade e o 

amigo Edison Carneiro (baiano, advogado, escritor e professor), criou o TPB (Teatro 

Popular Brasileiro). Cinco anos depois criou um grupo de dança chamado Brasiliana, 

que percorreu vários países do exterior levando manifestações da cultura 

pernambucana e brasileira. No Estádio de Varsóvia, na Polônia, encenou danças 

como o maracatu e o samba. Em Praga, gravou como diretor o documentário ―Brasil 

Dança‖. Como ator, participou dos seguintes filmes: ―Agulha no Palheiro‖, ―Mistérios 

da Ilha de Vênus‖ e ―Santo Milagroso‖83.  

Na década de 1960, o TPB transfere seus trabalhos para a cidade paulista 

Embu, atraindo artistas de diferentes linguagens. Não demora e a cidade passa a ser 

conhecida internacionalmente como Embu das Artes. Peças de teatro, apresentações 

de dança, lançamento de livros, recitais, rodas de conversa, entre outras atividades 

formativas faziam parte do cotidiano dessa cidade em pleno contexto da ditadura 

militar no Brasil. 

Nesse período marcado pelo crescimento das ideias esquerdistas no país e de 

estreitos laços com as colônias portuguesas na África, a exemplo de Angola, o Brasil 

tornou-se referência para um segmento de intelectuais africanos perseguidos pelo 

regime opressor de Salazar (1933-1974). Considerados subversivos pelo sistema, 

esses jovens estudiosos se reuniam clandestinamente em bairros operários da 

                                                           
82

O acervo do jornal Quilombo está disponível no endereço eletrônico: http://www.ipeafro.org.br  
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 Para mais informações sobre esse recorte temporal na biografia de Solano Trindade consultar: 

http://www.elfikurten.com.br/2015/06/solano-trindade.html 
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periferia de Luanda (capital de Angola) para discutir sobre o nacionalismo angolano e 

conscientizar a nova geração sobre o regime colonial português. Era uma forma de 

contestar contra a dominação europeia. O intercâmbio com o Brasil se dava, 

sobretudo, por intermédio da literatura. Rodas de leitura eram realizadas para 

disseminar obras literárias de conotação marxista, a exemplo de ―Jubiabá‖ e ―o 

Cavaleiro da Esperança‖ de Jorge Amado e ―Vidas Secas‖ de Graciliano Ramos84.  

Solano Trindade morre no Rio de Janeiro em 1974, mas a sua voz não silenciou 

entre os militantes do Movimento Negro no Brasil. O seu trabalho continuou vivo 

entre familiares e estudiosos engajados em projetos de valorização da autoestima do 

povo negro. O Teatro Popular Brasileiro dá origem ao Teatro Popular Solano 

Trindade sob a coordenação da sua filha Raquel Trindade. O espaço configura-se 

como um ponto de encontro para estudantes, pesquisadores e apreciadores das 

diferentes expressões da cultura negra no Brasil.  

 

Considerações Finais 

Eu finalizo a minha participação na mesa dizendo que falar sobre Solano 

Trindade é antes de tudo, tornar público um sentimento de resistência, de luta, de 

auto-estima. A sua obra é uma forma de enfrentamento ao domínio colonial que ecoa 

ainda hoje no país. Ele apresenta ao leitor um continente africano plural, mesmo que 

metamorfoseado em uma história singular, homogênea, fruto de intervenções de 

poder que atravessaram séculos. 

Aproximar os alunos do curso de História com a produção artística de Solano 

Trindade proporciona uma visão mais ampla e menos estigmatizadora, menos 

estereotipada da história dos africanos e seus descendentes no Brasil. A Literatura 

ensina o historiador a desenvolver os múltiplos sentidos. Ela nos auxilia a enxergar a 

realidade de outras formas, proporcionando novas configurações subjetivas para 

combater preconceitos e discriminações. 
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 Entre as obras literárias brasileiras que inspiraram debates em Angola, destacam-se: AMADO, Jorge. 

Jubiabá. São Paulo: Martins, s/d, (1. edição), 1935. _____. O Cavaleiro da Esperança. Vida de Luiz Carlos 

Prestes. 34. ed. Rio de Janeiro, Record, 1987. RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 115 ed., Rio de Janeiro: 

Record, 2011. 
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Mas ressalto que não é qualquer literatura que nos aproxima da leitura de uma 

História da África descolonizada. Precisamos de uma literatura que rompa com os 

estereótipos construídos sobre o negro, que não superficialize as experiências dos 

africanos e seus descendentes, que não negligenciem as outras histórias de povos não 

ocidentais. Quando ela faz isso, ela rouba a dignidade dessas pessoas e contribui para 

construir ―uma única história‖ sobre a África e a cultura afro-brasileira, segundo os 

ensinamentos da escritora nigeriana Chimamanda Adichie85.  

Desse modo, trazer Solano Trindade para as aulas do curso de História 

contribui, decisivamente, para esvaziar os significados negativos que historicamente 

foram gravados no corpo negro, no seu cabelo, no seu nariz, na sua boca, na música, 

na dança, nas maneiras plurais de se comunicar com o sagrado e em todos os lugares 

por onde ele é levado a circular. Muito obrigado! 
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O MEME ENQUANTO GÊNERO TEXTUAL E SUA IMPORTÂNCIA 
NA TOMADA DE CONSCIÊNCIA POLÍTICA 
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Com o avanço da tecnologia e o surgimento recorrente de novas redes sociais, o texto 
tem ganhado cada vez mais gêneros. Este artigo pretende investigar o gênero textual 
digital ―meme‖ e sua importância para a tomada de consciência política. Dessa forma, 
buscamos desenvolver um conhecimento amplo acerca do gênero textual em 
questão,contribuindo para o saber, consciência política e jurídica, além do 
envolvimento dos alunos que participaram da experiência didática com os ―memes‖. 
A metodologia adotada foi a do tipo investigação-ação. Foram selecionados oito 
―memes‖, contendo as palavras ―política‖ e ―democracia‖, na página do Facebook 
―Política Brasileira Memes‖, para serem discutidos em sala de aula. E também foi 
elaborada uma sequência didática, a fim de desenvolver o conhecimento dos alunos 
sobre o tema citado. Tal trabalho foi desenvolvido nas turmas de 7° ano ―G‖ e ―H‖, 
contendo 30 alunos cada turma, do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna de 
Juazeiro-BA. Como resultado, as produções dos alunos comprovaram a importância e 
a eficácia do gênero textual ―meme‖, quando usado como ferramenta de inclusão 
social e de educação. Em conclusão, os alunos demonstraram uma compreensão 
significativa com relação aos seus direitos e deveres como cidadãos e um interesse 
repentino pelo tema ―política‖ que certamente os conduzirá a novas leituras da 
realidade social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero textual. Meme. Política. 
 
ABSTRACT: With the advancement of technology and the recurrent advance of new 
social networks, the text has gained more and more genres. This article intends to 
investigate the digital genre "meme" and its importance for a political awareness. In 
this way, we seek to develop a broad knowledge about the textual genre in question, 
contributing to knowledge, political and legal awareness, besides the involvement of 
students who participated in the didactic experience with memes. The methodology 
adopted was the research-action type. Eight "memes", containing the words "politics" 
and "democracy", were selected on the Facebook page "Política Brasileira Memes" to 
be discussed in the classroom. A didactic sequence was also elaborated, in order to 
develop students' knowledge about the topic mentioned. This work was developed in 
the 7th grade classes "G" and "H", with 30 students each, from the CPM Alfredo 
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Vianna in Juazeiro-BA. As a result, students' productions proved the importance and 
effectiveness of the textual genre "meme", when used as a tool for social inclusion and 
education. In conclusion, students have demonstrated a significant understanding of 
their rights and duties as citizens and a sudden interest in the "political" theme that 
will certainly lead them to new readings of social reality. 
 
Keywords: Textual genre. Meme. Policy. 
 
 
Introdução  

 

Os gêneros textuais têm sido ultimamente objeto de estudo de vários 

pesquisadores. Nesse ínterim, merece destaque nas pesquisas brasileiras Luís 

Antônio Marcuschi, autoridade em linguística textual que utilizaremos para 

fundamentar nossa pesquisa. Este grupo de graduandos pretendeu investigar o 

―meme‖ enquanto gênero textual e explorar a sua funcionalidade didática para 

consciência política de alunos do 7° ano de uma escola pública de Juazeiro-BA. Para 

tal, construímos uma sequência didática e seguimos seus passos aplicando-os em sala 

de aula. Neste artigo abordaremos teoricamente o ―meme‖ como gênero textual, a 

noção de política e democracia relacionada à educação e, por fim, evidenciaremos os 

resultados da investigação-ação. 

 

“Meme” e gênero textual   

 

O ―meme‖ está no rol dos gêneros textuais, por isso abordaremos primeiro o 

tema gênero textual. Segundo Marcuschi (2008, pag. 151), o estudo dos gêneros 

textuais é hoje uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem 

em funcionamento e para as atividades culturais e sociais. O termo ―gênero textual‖ 

se refere aos textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Esses 

gêneros são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças 

históricas, sociais, institucionais e técnicas. (Marcushi, 2008, pág. 155). Pode-se 

afirmar, então, que o ―meme‖ é um gênero textual, pois o mesmo tem o objetivo de 

transmitir uma mensagem. O gênero textual ―meme‖ não é algo novo, ele já existia 

desde a década de 70, mas, na última década, eles invadiram as redes sociais e 
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passaram a fazer parte dos conteúdos que mais circulam na internet. Para o biólogo 

Richard Dawkins (2015, pág. 330), a palavra ―meme‖ procede de “mimeme”, que em 

grego significa imitação. Desse modo, ele propôs uma palavra mais curta que soasse 

de forma semelhante a “gene”. Para ele, os ―memes‖ são replicados de pessoa a 

pessoa, assim como os genes. 

O ―meme‖ pode ser criado por qualquer pessoa conectada à rede, e também 

pode ser aplicado em sala de aula. Vários temas que contextualizam os eventos atuais 

podem ser utilizados. Geralmente possui um tom irônico, o que o aproxima do 

cartum e da charge, podendo ser criado com imagens de personagens marcantes da 

TV, do cinema, da internet contendo falas engraçadas que estabelecem uma relação 

política crítica. A utilização do ―meme‖ em sala de aula é muito oportuna, pois sua 

difusão no mundo é relativamente atual e está relacionada ao que vivemos 

corriqueiramente. O ―meme‖ pode proporcionar um despertar, um olhar crítico no 

aluno, já que este permite o uso de um humor contestador. Apesar de circular nas 

redes sociais, também pode ser trabalhado em sequência didática sem, 

necessariamente, depender da tecnologia no ambiente escolar, pois, utilizando-se dos 

recursos disponíveis em sala de aula, pode-se despertar a criatividade e o senso 

crítico do estudante na elaboração de ―memes‖ com uma rica carga semântica. Dessa 

forma, os gêneros textuais não são inalterados, pelo contrário, eles mudam e são 

aprimorados porque o ser humano inserido numa sociedade em constante evolução 

atua nessa transformação. Nesse sentido, Bakhtin diz que 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. (BAKHTIN, 2003, p. 262) 

 

Ademais, Candido e Gomes (2015, p. 1298) dizem que os ―memes‖ ―retratam 

geralmente situações do dia a dia de forma cômica e satírica‖, afirmando que é 

possível fazer com que o aluno identifique a sátira da imagem e entenda o que ela está 

transmitindo. Como no exemplo abaixo: 
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Fonte: Blog Política desmistificada 

O ―meme‖ acima traz a imagem de Michel Temer, que é o atual Presidente do 

Brasil. O texto inserido na foto está associado às denúncias que o presidente da JBS, 

Joesley Batista, fez contra Temer. Nessa denúncia, Temer é acusado de tentar 

comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que já foi preso pela operação 

Lava-Jato. A imagem cotidiana imprimiu significado ao texto, mostrando a 

inquietação e o medo do político em ser investigado. Há, então, não só humor, mas 

também crítica, conferindo ao ―meme‖ uma resignificação. 

 

Conclui-se que o ―meme‖ é um gênero textual associado a conhecimentos 

externos e prévios que possibilita a compreensão de assuntos complexos de maneira 

mais dinâmica e interessante. Ao facilitar a assimilação através da imagem e da 

palavra, esse gênero desperta o interesse dos alunos, porque está presente na esfera 

digital e a maioria deles acessa as redes sociais frequentemente. A abordagem do 

―meme‖ como gênero textual na sala de aula é benéfica, devendo ser utilizada pelos 

professores e alunos em atividades de leitura e produção textual. 

Política, democracia e educação 

 

Em ―Política para não ser idiota‖, Cortella e Ribeiro (2010, pág. 7), explicam 

que na Grécia Antiga, onde nasce a democracia, os que não se submetiam aos 

interesses coletivos, ou seja, às necessidades de todos, e se preocupavam somente 

com o particular eram conhecidos pelo termo latim ―idiotés‖. Esse termo evoluiu para 

―idiota‖ ganhando um sentido pejorativo, conformedescrito no dicionário online 

dicio.com como: 1. Pessoa sem inteligência, bom senso; ignorante; 2. Tolo, estúpido; 

(...). Segundo Guerreiro e Soares (2016, pág. 185) ―a linguagem, como sistema de 

comunicação, sempre foi a base das interações e das relações humanas. Como um 
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complexo mutável, habitualmente foi propensa a transmutações sucedidas ao 

decorrer dos tempos‖. Sendo assim, atualmente muitas pessoas têm se afastado de 

tudo que está relacionado à política por associar o vocábulo ao termo politicagem, o 

qual possui outro valor semântico. Enquanto o primeiro se refere a grupo, 

comunidade, o segundo diz respeito às realizações insignificantes e de cunho pessoal. 

Por essa razão, grande parte dos jovens tem se distanciado da política ou de 

atividades que requerem participação social na reivindicação de direitos e deveres. 

Com isso, os interesses coletivos são ab-rogados, ou melhor, o engajamento e a 

compreensão das ideias que permeiam o campo da política, que deveria ser entendida 

como essencial para a formação cidadã e construção de uma sociedade igualitária, são 

totalmente subvertidos. 

 

               A respeito da relação ―memes‖ e política, o site Nexojornal.com, citando o 

livro ―Memes in Digital Culture‖ da pesquisadora Limor Shifman, menciona que 

geralmente se apresentam sob as ―formas de persuasão, articulação para protestos de 

base em movimentos sociais e na sociedade civil, e ainda como modo de expressão 

política e de discussão pública‖. E acrescenta que, ―em regimes não democráticos, o 

conteúdo imagético humorístico com viés político também é usado de uma quarta 

maneira — para subverter a ordem estabelecida‖. Nesse contexto, a escola cumpre 

função especial ao inserir os discentes nesse letramento digital, relacionando as 

ferramentas com as práticas sociais. Assim, ao se abordar o gênero mencionado, é 

possível perceber que o uso em sala de aula desperta maior interesse quanto ao tema, 

que, apesar de ser idealizado como um assunto entediante e complexo, pode ser 

explorado de maneira prática e lúdica, de forma a conduzir a uma reflexão. O mesmo 

se observa na utilização de obras de artes para a depreensão de intenções, que 

estimulam o educando a notar diferentes perspectivas e relacioná-las à realidade 

concreta, possibilitando o protagonismo social. 

 

A democracia surge na Grécia Antiga como uma forma de governo conduzida 

pelo povo. Etimologicamente ―demos‖ significa povo e ―kratia‖, poder ou governo. 

Com o desenvolvimento e difusão das ideias renascentistas e iluministas, marcadas 

por eventos históricos como a Independência dos Estados Unidos e a Revolução 

Francesa, o homem pôde desfrutar de regimes democráticos que passaram a ser 
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instaurados ao redor do mundo (ARANHA; MARTINS, 2009). No Brasil, assim como 

em muitos outros países, a democracia se manifesta de forma direta ou indireta. A 

forma direta ocorre quando o próprio povo decide medidas com relação a algum 

assunto por meio de plebiscito ou referendo. A forma indireta ocorre quando o povo 

elege representantes para lidarem com a criação e execução de leis e com a 

administração do estado, visando o bem coletivo. Dessa forma, a Constituição Federal 

brasileira de 1988 determina no parágrafo único, artigo 1°: ―Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente‖. 

 

Atualmente, a intensidade de democracia apresentada em um país pode ser 

avaliada por alguns critérios como pluralismo político, participação política e 

liberdade civil, de acordo com a empresa de pesquisas The Economist. Assim, dentre 

167 países, numa escala de regime autoritário à democracia completa, o Brasil ocupa 

a 49° posição, sendo considerado um país de democracia incompleta. Nesse sentido, 

para que se alcance uma democracia plena, a escola deve ser uma instituição que 

opere para construção da ordem democrática e para formação de cidadãos (SAVIANI, 

2017). Na escola, os estudantes poderão conhecer formas de governo, ideologias, 

vertentes filosóficas, resultados práticos de atuações políticas, principais governantes 

da política nacional e internacional e demais assuntos correlatos para que possuam 

conhecimento amplo e senso crítico. Com essa educação, os estudantes estarão aptos 

para exercer a cidadania em toda sua extensão.  

 

Ser cidadão é, então, ser capaz de governar ou de eleger os governantes e 
controlá-los. É ser sujeito de direitos e deveres, pois, como membro da 
sociedade cada indivíduo tem não apenas o direito, mas também o dever de 

participar de sua organização. (SAVIANI, 2017). 
 

Investigação e resultado 

A metodologia adotada por este grupo foi a do tipo investigação-ação. Foram 

selecionados oito ―memes‖, contendo as palavras ―política e ―democracia‖, na página 

do Facebook  ―Política Brasileira Memes‖ (ver anexo A) para serem discutidos em 

sala de aula. Também foi elaborada uma sequência didática, a fim de desenvolver o 

conhecimento dos alunos sobre o tema citado. Tal trabalho foi desenvolvido nas 

turmas de 7° ano ―G‖ e ―H‖, contendo 30 alunos cada turma, do Colégio da Polícia 
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Militar Alfredo Vianna, de Juazeiro-BA. Assim, detalharemos a seguir as etapas da 

sequência didática aplicada em sala de aula. 

 

Na primeira parte, nomeada de ―apresentação da situação‖, foi perguntado aos 

alunos o que eles sabiam sobre o ―meme‖ e se eles sabiam que esse era um gênero 

textual. Cerca de 50% dos alunos não sabiam o que era o ―meme‖, devido ao fato de 

que grande parte deles não tinha acesso às redes sociais, e demonstraram 

conhecimento vago acerca do tema gênero textual, porém, após uma breve revisão 

sobre o tema gênero textual, com base na definição de Marcuschi, os alunos 

manifestaram recordação da semântica da palavra. Em seguida, foram expostas no 

quadro as principais características do gênero em questão, separados em fatores 

como: função social, objetivo, público alvo, efeito de sentido, esquema de composição 

e histórico. Após a exposição detalhada das características, os alunos conseguiram 

entender que a função social do ―meme‖ é informar os usuários da rede social, 

constituindo a informatividade. Além disso, ficou esclarecido que, apesar dessa rede 

social ser utilizada por pessoas de todas as idades, etnias, e várias religiões, o público 

que mais se identifica com o ―meme‖ é o jovem. Acerca do efeito de sentido, expomos 

que esse gênero textual utiliza-se da figura de linguagem ironia, a fim de produzir 

uma ideia de sarcasmo, isto é, um humor crítico-irônico. Para não haver dificuldade 

de compreensão por parte dos alunos, foi explicado minuciosamente o conceito de 

ironia como define o minidicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno: ironia é 

uma figura de linguagem na qual é dito,intencionalmente, o oposto do que se 

pretende transmitir. No momento dessa explicação, parte dos alunos mostrou que 

conhecia, pelo menos em termos leigos, essa figura de linguagem. Apesar de 50% não 

conhecer o gênero, após a explicação dos primeiros detalhes, a maior parte das 

turmas estava a par do esquema de composição, pois foram distribuídas na sala 

folhas contendo alguns ―memes‖. Mesmo assim, foi explicado que o ―meme‖ é 

composto por uma ou mais imagens e um pequeno texto contendo os efeitos de 

sentido anteriormente citados. Encerrando a primeira parte da sequência didática, 

falamos sobre o histórico do termo utilizado por Dawkins, em que a palavra ―meme‖ 

derivou de ―mimeme”. Em seguida, foi explicada sua origem relacionada à década de 

1970. Neste ponto, os alunos revelaram-se surpresos e cada vez mais interessados no 

assunto. 
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Na segunda parte da sequência didática, denominada ―produção inicial‖, foi 

questionado aos alunos o que eles entendiam dos textos contidos nos ―memes‖. 

Utilizaremos aqui a nomenclatura M1, para ―meme‖ um; M2 para ―meme‖ dois e 

assim por diante (ver anexo A). Preferimos desenvolver essa primeira atividade de 

forma oral, ouvindo e trocando ideias com os alunos. Sobre o M6, que contém um 

famoso personagem político, um aluno demonstrou conhecê-lo e entendeu o texto 

por saber que tal político estava preso em decorrência de corrupção. Muitos alunos 

não entendiam a ironia presente no texto, porque não conheciam o político. Pode-se 

considerar que a imagem que os alunos apresentaram mais dificuldades de 

entendimento foi a M8, pois não percebiam que a ―Brasília‖ a qual se referia o texto 

era a capital do país, onde fica grande parte dos políticos. Ao notar essa dificuldade 

de compreensão, rapidamente o professor os colocou a par do contexto político-social 

em que vive o país. Em contrapartida, o M2 apareceu como o mais compreendido 

pelos alunos, porque parte deles conhecia o personagem ―Chapolim Colorado‖ e 

fizeram ligações interessantes entre a imagem, o texto, e o Brasil, afirmando: ―a 

política no Brasil é tão suja que só dá vontade de chorar de desgosto‖.   

 

Na terceira parte, no módulo 1, são recomendados os seguintes passos: mostre 

―memes‖ contendo as palavras ―política‖ e ―democracia‖, e ,em seguida, pergunte o 

significado dessas palavras. Nesse módulo, foi possível notar o desconhecimento dos 

alunos acerca do tema proposto, visto que não efetuaram comentários pertinentes à 

problemática. Diante disso, o professor em questão explanou a origem das duas 

palavras e exemplificou a democracia como o processo de participação popular nas 

decisões públicas, trazendo à tona o exemplo da escolha de líder de classe, que era 

feita por meio de votos dos próprios alunos. Para explicar a política, o professor 

recorreu à origem da palavra que vem do termo grego pólis, que quer dizer cidade, e 

utilizou o minidicionário de língua portuguesa Silveira Bueno, que assim a define: 

arte de dirigir as relações entre os estados; diplomacia; plano de agir. Depois da 

explanação dos dois significados e da exemplificação prática, pode-se destacar a fala 

de alguns alunos ao reproduzir a concepção do senso comum a respeito da política. 

Disseram eles: ―política é roubalheira‖; ―todo político é ladrão‖; ―democracia não 

existe no Brasil‖. Alguns alunos defenderam políticos e clamaram sua inocência. 
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Porém, como foi explicado no início da aula, o objetivo desse trabalho não era fazer 

política partidária, mas conscientizar futuros eleitores da importância do voto 

responsável e crítico, independente de ideologia. Com intuito de voltar à proposta, foi 

perguntado aos alunos: ―se eu elejo um candidato sou responsável pelas suas 

atitudes, enquanto meu representante indireto‖? Quanto a esse questionamento, a 

turma previamente havia decidido responder ―não‖ em sua maioria. Após a 

explicação do professor de que o eleitor é indiretamente responsável pelas ações dos 

seus representantes porque eles chegaram ao poder por meio do voto do seu público 

eleitorado, os alunos demonstraram surpresa e preocupação em saber a importância 

do voto no estado democrático de direito. Levando em conta, porém, a 

heterogeneidade das turmas, alguns alunos pareceram confusos, o que nos obrigou a 

reforçar o porquê da responsabilidade indireta do eleitor nas ações de seu 

representante. No módulo 2 da terceira parte, nós decidimos organizar no quadro 

branco todas as informações sobre o gênero em questão, tais quais: opinião livre, 

ironia, informatividade, publico jovem predominante e suporte textual digital como 

as redes sociais: Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, entre outras. Logo, os 

alunos copiaram em seu caderno e prosseguimos para a última etapa. No módulo 3 

da terceira parte, é recomendado que mais ―memes‖ sejam apresentados à turma, no 

entanto essa atividade já tinha sido desenvolvida na ―produção inicial‖, visto que 

todos os ―memes‖ selecionados foram abordados antecipadamente.  

 

Na última parte, denominada ―produção final‖, foi sugerido que os alunos 

desenhassem, produzissem ou pesquisassem na internet ―memes‖ que chamassem 

atenção para um problema de sua localidade (bairro, cidade, estado ou país). Para 

não nos estendermos muito, escolhemos apenas cinco ―memes‖ elaborados pelos 

alunos para comentar. Utilizaremos a seguinte nomenclatura para os ―memes‖ 

produzidos: P1 para a produção de número 1 e assim por diante (ver anexo B). Foi 

observada nas produções P1, P2 e P3 certa indignação sobre a situação em que se 

encontra a sala de aula. Os alunos fizeram referência ao calor que passavam, visto que 

a sala de aula não possuía ar-condicionado e que os ventiladores não eram suficientes 

para aliviar o calor. Esses ―memes‖ produzidos revelam a esperança de que as 

autoridades se conscientizem das necessidades da escola e trabalhem a fim de 

proporcionar ambientes agradáveis e propícios ao aprendizado. Na produção P4, o 
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aluno provoca uma reflexão sobre a condição do nordestino de ser resistente ao calor 

escaldante de sua região (claramente referindo-se ao problema da sala de aula). De 

acordo com esse ―meme‖ produzido, o nordestino já está tão acostumado com o calor 

que sua estadia no Inferno (lugar supostamente intensamente quente) não lhe 

surpreende, chegando até mesmo a exclamar: ―Oxe que frio!‖. Na produção P5, o 

aluno critica o descaso das autoridades aludindo às promessas de suas campanhas 

políticas que nunca se concretizam e mostrando-se inconformado com a situação de 

sua cidade.  

 

Considerações finais 

 

Este artigo evidenciou a relevância do uso do ―meme‖ na sala de aula, visto que 

possibilita aos alunos um contato espontâneo e atrativo com a leitura e a produção 

textual baseada em uma perspectiva crítica e bem-humorada de assuntos políticos 

como a finalidade da política, a atuação dos representantes políticos, as formas de 

governos, a democracia e a cidadania. Apesar de a escola não dispor de laboratório de 

informática, a produção do ―meme‖ pode ser realizada de forma ―adaptada‖. Nesse 

sentido os alunos demonstraram uma compreensão significativa em relação aos seus 

direitos e deveres como cidadãos e um interesse crescente pelo tema ―política‖ que 

certamente os motivará para novas oportunas leituras. Por fim, este artigo reforça a 

pesquisa sobre gêneros textuais, oferecendo novos horizontes de análise e 

contextualizando as necessidades de conhecimento e de informação do ―público 

comum‖. 
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ANEXO A – ―MEMES‖ SELECIONADOS DA PÁGINA DO FACEBOOK ―POLÍTICA 
BRASILEIRA MEMES‖ 
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Meme 1 

 

Meme 2  

 

Meme 3 

 

Meme 4 
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Meme 5 

 

Meme 6 

 

Meme 7 

 

Meme 8 

 

ANEXO B - PRODUÇÃO DOS ALUNOS 
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Produção 1 Produção 4 

 

 

Produção 2 Produção 5 

 

 

Produção 3  
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O CURSO DE PEDAGOGIA: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

DOS DISCENTES MASCULINOS SOBRE O EXERCÍCIO DO 

MAGISTÉRIO A PARTIR DE SUAS EXPERIÊNCIAS 

Iago Ramires Teixeira Silva87 
Ivanildo Alves de Almeida88 

 

No presente artigo, são discutidos os conceitos de gênero, educação e pedagogia 
no contexto da pesquisa realizada na Universidade de Pernambuco/UPE 
Campus Petrolina-PE como requisito para a conclusão do curso de Licenciatura 
em Pedagogia, assim como os resultados da pesquisa de campo. Nesta pesquisa 
bibliográfica, acrescida de uma observação direta com coleta de dados no 
campo, o objetivo principal é colocar em análise uma parte da história da 
Pedagogia no Brasil em sua relação com a constituição da identidade 
profissional docente, a partir da presença masculina dos discentes em formação 
na graduação do curso de Pedagogia. Como procedimentos teórico-
metodológicos, debruçou-se sobre as categorias conceituais de gênero, educação 
e na formação contemporânea em Pedagogia, lançando mão da abordagem 
qualitativa de pesquisa notadamente utilizando-se da técnica da Representação 
Social das narrativas de história de vida dos discentes tomadas em rede coletora 
de dados, como sujeitos nela envolvidos, (oito estudantes de graduação em 
Pedagogia na UPE/Campus Petrolina em 2017/2.) representando cada um dos 
períodos ofertados. Para além da pesquisa bibliográfica e de campo realizada, 
especificou-se colocar em análise o papel/identidade do discente masculino no 
curso de Pedagogia referido, que habilita para a atuação na Educação Infantil, 
―locus‖ onde se discute e reflete, contemporaneamente, a identidade do docente 
do sexo masculino nesta área de Educação Básica.  

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Educação. Pedagogia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acrescida de uma 

observação direta com coleta de dados na UPE/Campus Petrolina, utilizando-se 

da abordagem qualitativa de pesquisa centrada na técnica da Representação 

Social, tendo como sujeitos envolvidos, oito (08) estudantes do sexo masculino 

que cursam Pedagogia, sendo um para cada período ofertado pelo curso. Após a 

conclusão da etapa da pesquisa bibliográfica, montou-se a rede coletora de 
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dados, onde foram coletadas narrativas pertinentes ao gênero, conforma está 

detalhado nos procedimentos metodológicos.  

Para tanto, primeiramente fez-se uma reflexão sobre as origens da Pedagogia na 

Grécia Antiga (a partir do século V) refletindo as relações de gênero que têm 

sido atualmente um tema motivo de debates e embates. Os resultados 

apontaram para a existência de concepções complexas sobre a atuação do 

homem num curso, que é o de forma predominante, ―ocupado‖ por mulheres. 

O estudo se justifica pela escassez de dados e parca investigação a respeito dessa 

temática, até então pouco expandida ou discutida nas escolas ou universidades. 

Sentiu-se então a necessidade investigar este tema, a fim de refletir sobre a 

participação do Pedagogo masculino no ambiente escolar, mais precisamente na 

Educação Infantil. 

Em se tratando da história da Pedagogia brasileira, historicamente se afirma 

que, segundo Sayão (2005), na Educação Infantil 94% dos docentes são 

mulheres, totalizando apenas 6% dos homens atuando nas redes públicas. Esse 

dado mostra a desigualdade de gênero na Educação Infantil, pois se 

caracterizou na figura feminina o mito de relacionar o aspecto materno com o 

profissional, onde a professora deve cuidar e amar os seus alunos como se 

fossem seus filhos, atribuindo ao sujeito masculino à difícil aceitação por parte 

da família em atuar nesta área de Educação Básica. 

Objetivando colocar a questão do gênero em discussão, mas sem pretender 

esgotá-la, objetivou-se nesta pesquisa discutir a presença masculina na 

Educação Infantil, um ―espaço‖ marcado historicamente pela presença das 

profissionais do sexo feminino. 

Sobre os homens serem taxados inadvertidamente como incapazes de exercer a 

profissão, atribui a esse profissional um aspecto de preconceito, que segundo 

Mezan (1998, p. 226): 

É o conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que 
consiste em atribuir a qualquer membro de determinado grupo 
humano uma característica negativa, pelo simples fato de 
pertencer àquele grupo: a característica em questão é vista 
como essencial definidora da natureza do grupo, e, portanto 
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adere indelevelmente a todos os indivíduos que o compõem 
(MEZAN, 1998, p. 226). 

 

A pesquisa foi estruturada em quatro partes fundamentais para ser discutido 

sobre a temática: a primeira, denominada ―Primórdios da Educação no Brasil e 

a questão Docente‖, que traz uma breve discussão sobre como ocorreu o 

processo educacional no país contemplando os Jesuítas e os Indígenas, 

tomando por base as teorias de Xavier (1994) e Monlevade (2000). 

 

A segunda, denominada ―O Gênero e sua transformação na Docência‖, aborda 

um contexto histórico do processo de mudança e naturalização do sexo feminino 

na docência, que antes eram ocupados, predominantemente pelos homens. 

Neste sentindo, busca-se analisar como ocorreu esse processo de mudança 

relacionando aos dias atuais. 

 

A terceira, e última seção é a metodologia, que aborda a técnica utilizada para o 

desenvolvimento desta pesquisa trazendo discussões sobre as narrativas no 

contexto das Representações Sociais utilizando-se da Rede Coletora de dados 

com oito (08) discentes, do sexo masculino, que cursam Pedagogia na 

UPE/Campus Petrolina, objetivando coletar informações que ainda não foram 

escritas, mas que foram reveladas através de depoimentos, servindo de base 

para relevância e fundamentação desta pesquisa. Por fim, são feitas as 

considerações finais. 

 

2. PRIMÓRDIOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E A QUESTÃO DO 

DOCENTE 

 

A educação no país surgiu quando o nosso território ainda era dominado pelos 

portugueses. O catolicismo, em crise, decorrente à Reforma Protestante 

iniciada, por Martinho Lutero (1483-1546), começou a perder fiéis e 

consequentemente o predomínio religioso.  Decidiu-se então, expandir a 

religião para outros territórios a fim de mudar essa situação.  Chegava então, ao 

Brasil, a Companhia de Jesus, com o objetivo de catequizar os índios a fé cristã 
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por meios de processos pedagógicos abordando a alfabetização como elemento 

principal para conseguir tal fim. 

Iniciada por Manuel da Nóbrega em 1549, os Jesuítas fundaram escolas de 

instrução elementar pautadas em dois grupos: o primeiro, para os indígenas 

onde era estudada leitura e escrita e o segundo, pautado em um ensino mais 

culto para os filhos dos portugueses. Neste período, a educação brasileira não 

possuía a criticidade como elemento importante para a educação dos 

indivíduos, pois o que se pretendia era apenas que os jesuítas atendessem os 

interesses dos portugueses. Diante disso, Xavier (1994, p. 41) afirma que: 

 

[...] Sua tarefa educativa era basicamente aculturar e converter 
‗ignorantes‘ e ‗ingênuos‘, como os nativos, e criar uma atmosfera 
civilizada e religiosa para os degredados e aventureiros que para 
aqui viessem. Isso constituía uma empreitada que exigia muita 
criatividade no que diz respeito aos métodos de ação, 
considerada a heterogeneidade da clientela que tinham diante 
de si. [...] Tratava-se de dominar, pela fé, os instintos selvagens 
dos donos de terra, que nem sempre recebiam pacificamente os 
novos proprietários [...]. 
 

Nesse sentindo, não havia a criticidade às massas populares, pois o objetivo da 

Companhia era de minimizar os efeitos da Reforma Protestante e com isso 

precisaria mantê-las na ignorância. 

Esse modelo de educação é tido hoje como método tradicional visto que não 

propicia ao aluno a reflexão e a aprendizagem significativa. Essa Metodologia foi 

criticada por Paulo Freire e denominada por ele de educação bancária. Para ele 

―ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção‖ (FREIRE, 1996, p. 21). 

 
Este método de educação permaneceu até 1759 quando Sebastião José de 

Carvalho, o Marquês de Pombal, extinguiu a proposta dos Jesuítas expulsando-

os de todo o território brasileiro com o objetivo de obter novas propostas 

educacionais. Dentre elas, a implantação de aulas régias, avulsas, Latim, Grego 

e Retórica.  
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Em 1759 o Marquês de Pombal acorrenta os jesuítas nos porões 
de seus próprios navios. O Brasil perde dezessete colégios 
monumentais e mais de duzentas escolas de primeiras letras. As 
fazendas dos padres, certamente com mais de um milhão de 
cabeças de gado, passam, para a Fazenda Real. E dela, para os 
cofres dos banqueiros ingleses, que mandam em Portugal, que 
manda no Brasil. Onde serão educados os brasileiros a partir de 
então? (MONLEVADE, 2000, p. 13). 
 
 

A expulsão dos Jesuítas, comandada pelo Marquês, ficou pautada então em dois 

aspectos: readquirir a economia e a modernizaçãoda cultura portuguesa. 

Com a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, houve a necessidade 

da criação de uma Constituição que só veio ser outorgada em 1824. Essa 

constituição tinha o ideal de oferecer um sentido mais amplo para a educação 

brasileira garantindo ao povo a instrução primária, fato que não ocorreu e a 

educação continuou a serviço das elites. 

Com a Revolução Industrial, começa a surgir a necessidade de erradicar o 

analfabetismo. Passou-se a priorizar o domínio da linguagem escrita e as 

técnicas para a produção, a fim de progredir o país aliado ao capitalismo.  

Nesse sentido, anos depois, surge Paulo Freire com o intuito de erradicar o 

analfabetismo e propor uma educação de qualidade rompendo preconceitos. Na 

época, o analfabetismo decorria da situação cultural e social do país, mas para 

muitos, era visto como uma causa. Em seguida, dava-se início à Ditadura Militar 

de 1964. 

 

3. O GÊNERO E SUA TRANSFORMAÇÃO NA DOCÊNCIA 

 

Nos dias atuais, é perceptível a grande presença feminina nos cursos de 

Pedagogia, Educação Infantil, Ensino Fundamental ou qualquer outra área que 

o curso possa abranger. Diante disso, não é incomum o gênero masculino sofrer 

atos preconceituosos vindos dos pais por não aceitarem homens ensinando os 

seus filhos ou no mercado de trabalho, onde as instituições se precavem em 
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contratar esses profissionais devidos os grandes casos de pedofilia vividos em 

nossa sociedade ou pelo tradicionalismo de perceberem que este ambiente não 

seja lugar para homens. 

 

Mas será que a sala de aula sempre foi um espaço ocupado, em grande maioria, 

por mulheres? As primeiras escolas normais brasileiras eram ocupadas,em sua 

grande maioria, por homens. Segundo Louro (1997): 

 
[...] no Brasil a instituição escolar é, primeiramente, masculina 
e religiosa. Os jesuítas, "braço espiritual da colonização", para 
além das tentativas de catequização dos índios, investem, de 
fato, na formação dos meninos e jovens brancos dos setores 
dominantes. As primeiras escolas brasileiras regidas por esses 
irmãos (e a grande maioria daquelas que se organizam a partir 
de outras ordens religiosas) constituem-se, pois, num espaço 
marcadamente masculino, voltado para a formação de um 
católico exemplar. É importante notar que esse modelo de 
ensino permanece no País por um largo tempo, mesmo depois 
de oficialmente afastado, ao final do século XVIII (LOURO, 
1997, p. 94). 
 

 

Diante disso, pode-se constatar que, o preconceito maior, era voltado para as 

mulheres e hoje está voltado para os homens, por não conseguirem ser aceitos 

neste ambiente. Havia pouca ou até mesmo nenhuma participação feminina ou 

de negros, pois acreditavam que às mulheres cabia o papel de servir sem ter 

acesso ao trabalho remunerado. Já com os negros,―havia um temor constante de 

que os negros viessem a se organizar, e, certamente, o domínio da leitura e 

escrita poderia tornar-se um instrumento poderoso para essa organização‖ 

(VILLELA, 2003, p. 108). 

 

A presença feminina nos âmbitos escolares surgiu de forma progressiva na 

medida em que, devido à forte hierarquia que a sociedade passou a ter, os 

homens deslocaram-se para outros setores com maior influência social e 

econômica ou para níveis superiores de educação. Nesse contexto, as mulheres 

passam primeiramente a assumir a sala de aula e consequentemente, a 

docência.  
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Aos poucos crescem os argumentos a favor da instrução 
feminina, usualmente vinculando-a a educação dos filhos e 
filhas. Essa argumentação irá, direta ou indiretamente, afetar o 
caráter do magistério — inicialmente impondo a necessidade de 
professoras mulheres e, posteriormente, favorecendo a 
feminização da docência. (LOURO, 1997, p. 96). 
 

 

Vianna (2002) aponta ainda que aos poucos, os homens vão abandonando os 

cursos primários das escolas normais dando cada vez mais espaço para as 

mulheres e que essa mudança é decorrente das diversas transformações sociais, 

econômicas, culturais e políticas que o país vivia do século XIX para o século 

XX. 

A partir disso, a presença do sexo masculino na docência, principalmente na 

educação de crianças menores tornou-se praticamente inexistente devido à 

maciça influência da mulher nesta profissão. A docente, segundo Louro (1997), 

passa a ser concebida como ―mãe de espírito‖ em que ela deve enxergar o seu 

aluno como filhos ou filhas. A atuação desse sujeito, passa a ter uma profunda 

relação com a maternidade, pois além de enxergar o aluno como um filho, 

deveria também demonstrar afeto, atenção, amor e cuidado. 

Segundo dados da Sinopse do Professor da Educação Básica, divulgado pelo 

MEC (Ministério da Educação) e compartilhado pelo site de notícias da UOL89 

em 2011, de 2 milhões de professores, 1,6 milhão pertencem ao sexo feminino. 

Nas creches, o número de docentes do sexo feminino alcança os 97,7%. Este 

percentual diminui apenas no Ensino Médio, onde as mulheres correspondem 

apenas 45,8%.  

O site ainda revela um quadro que exemplifica a divisão dos profissionais em 

cada etapa de ensino através do MEC: 

 

Quadro 1: Divisão de profissionais da educação por etapa de ensino 

 
 

 
Homens no 

 
Homens no 

 
Mulheres no 

 
Mulheres no 
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 Informações disponíveis em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2011/03/03/brasil-8-em-10-
professores-da-educacao-basica-sao-mulheres.htm> Acesso em 11 de mar. De 2018. 
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Magistério Magistério (%) Magistério Magistério (%) 

 
Educação Básica 

 
 

 
365.395 

 
18,5% 

 
1.612.583 

 
81,5% 

 
 

Educação Infantil 
 

 
11.284 

 
3,0% 

 
358.414 

 
97,0% 

 
Creches 

 

 
2.682 

 
2,1% 

 
124.975 

 
97,9% 

 
Pré-escola 

 

 
10.054 

 
3,9% 

 
248.171 

 
96,1% 

 
Ensino 

Fundamental 
 

 
245.245 

 
17,8% 

 
1.132.238 

 
82,2% 

 
Anos Iniciais EF 

 
 

 
66.416 

 
9,2% 

 
655.097 

 
90,8% 

 
Anos Finais EF 

 

 
207.942 

 
26,5% 

 
575.252 

 
73,5% 

 
 

Ensino Médio 
 

 
165.784 

 
35,9% 

 
295.758 

 
64,1% 

 
Educação 

Profissional 
 

 
31.930 

 
54,2% 

 
26.968 

 
45,8% 

 
Educação Especial 

 

 
2.444 

 
7,3% 

 
31.150 

 
92,7% 

 
Educação de 

Jovens e Adultos 
 

 
74.910 

 
28,6% 

 
186.605 

 
71,4% 

 

Fonte: Ministério da Educação (MEC). 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

A técnica utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa foi a da 

Representação Social que tem o objetivo de, a partir de uma pesquisa de campo, 

coletar narrativas de histórias de vida. Segundo Pereira de Sá (2009), esta 

técnica tem como pioneiro Serge Moscovici, um psicólogo romeno que se 

consolidou na França a partir de 1961, quando lançou “La Psychanalyse, son 

image et son public”. Nesta obra, são contidas informações referentes às 

pesquisas realizadas por ele, em 1950,com moradores dos bairros de Paris que 

tinha o interesse de relacionar as narrativas desses sujeitos quanto sua história 
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de vida, a partir de um ―mote‖, ou seja, um modelo de questionamento para 

todos os narradores.  

 

A pesquisa é considerada exploratória, pois com ela foi possível levantar 

discussões, questionamentos, definindo objetivos e tema. Rodrigues (2006) 

relata que pesquisa exploratória tem o objetivo de buscar informações sobre 

algum assunto com o intuito de aprimorar ideias ou descobrir algum problema 

para estudo. Este trabalho possui também o caráter qualitativo, pois procura 

destacar comportamentos, opiniões a fim de descrever a complexidade de uma 

determinada hipótese (RODRIGUES, 2006). 

 

Para a realização da sua pesquisa, Moscovici criou uma rede coletora de dados 

na qual pôde-se obter informações sobre a realidade social deste ambiente de 

forma coletiva, comunicativa e comportamental. Através das narrativas dos 

moradores, são atribuídas novas visões e novas formas de interpretações. 

Seguindo esse panorama, Paris passou a ser considerada o universo da pesquisa, 

obtendo assim, a relação entre o universo e a pesquisa elaborada pelo autor. 

Seguindo o contexto das Representações Sociais e das redes coletoras de dados, 

na pesquisa foram coletadas narrativas de oito (08) alunos do sexo masculino, 

que cursam Pedagogia, pela UPE/Campus Petrolina, em que se buscou perceber 

a causa da escolha do curso e suas concepções sobre o masculino na docência.  

Para melhor compreensão sobre a técnica de pesquisa utilizada, surge à 

importância de Jean-Claude Abric, que em sua tese de doutorado denominada 

―Teoria do Núcleo Central‖, de 1976, abordou que as representações sociais 

deveriam ser organizadas em um núcleo central que seriam as informações 

repetidas pelos narradores, conhecida também como informações saturadas, já 

o outro elemento da narrativa seria considerado núcleo periférico, pois analisa 

as flexibilidades e individualidades de cada individuo presentes nas narrativas.  

A concepção de Abric pode ser relacionada a um ovo estrelado onde a gema do 

ovo é o núcleo central e a clara, o núcleo periférico. A sua integração é de 

extrema importância para o desenvolvimento das Representações Sociais. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
450 

 

Para Abric (1989), as Representações Sociais também podem ser comparadas a 

uma grade de interpretação e de decodificação da realidade, como ele cita: 

 

[...] produzem a ‗antecipação‘ dos atos e das condutas (de si 
mesmo e dos outros), e a ‗interpretação‘ da situação dentro de 
um sentido pré-estabelecido, graças a um sistema de 
categorização coerente e estável. Iniciadoras das condutas, elas 
permitem sua ―justificativa‖ em relação às normas sociais e sua 
integração (ABRIC, 1989, p. 202).  
 
 
 

Sendo assim, a técnica de Representações Sociais é de extrema importância para 

percebermos a realidade daquilo que está sendo pesquisado, podendo de forma 

compartilhada, coletar inúmeras informações. 

A coleta de depoimentos é uma atividade que exige preparação não só para 

quem a realiza, mas, principalmente para os depoentes. Diante disso, eles 

ficaram à vontade para relatarem sobre o tema proposto, em limite de tempo de 

15 a 20 minutos. Alguns depoentes não conseguiram alcançar o tempo previsto, 

enquanto outros chegaram ao limite de duração. Para a realização desta coleta, 

pude contar com a colaboração e o auxílio de RebekaVieira da Silva, aluna do 5º 

período do curso de Pedagogia do horário vespertino que foi de fundamental 

importância para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Foram coletados depoimentos de oito (08) discentes, do sexo masculino, do 

curso de Pedagogia, dos quais, três (03) pertenciam ao período vespertino e o 

restante corresponde ao período noturno. Durante a coleta, não foram 

encontrados grandes problemas quanto aceitação ou disponibilidade dos 

depoentes para a realização das gravações que ocorreram, todas, no prédio da 

UPE. 

 

4.1 COLETA DE DADOS 

 

Com o intuito de preparar todos os depoentes sobre a coleta de dados, cada um 

foi informado, de forma individual, e antecipada sobre a realização do 
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depoimento, sendo também entregue a eles o ―Protocolo Ético‖ garantindo o 

sigilo e a não divulgação de sua identidade, atribuindo a eles, nomes fictícios. 

Todas as gravações foram feitas com aparelho celular, utilizando o aplicativo de 

gravador de voz. 

 

Durante a coleta, buscou-se o depoimento de discentes dos dois turnos ede 

todos os períodos do curso optando também pelos que já exerciam a profissão, a 

fim de absorver por meio das falas, as suas concepções referentes às questões 

propostas, trazendo como fundamentação a sua prática como discente da 

universidade e docente no âmbito profissional. Todos os depoentes foram 

avisados de forma antecipada de que a coleta não se tratava de uma entrevista e 

sim, de um depoimento livre e sem a interferência do pesquisador. 

Durante a coleta, não ocorreram dificuldades para conseguir os depoimentos. 

Houve aqueles que não aceitaram participar, justificando a falta de tempo ou até 

mesmo porque não se identificaram com o curso, estando ali apenas com o 

intuito de possuir Ensino Superior. Porém, os outros que se prontificaram a 

ajudar, na construção desse trabalho, acharam uma oportunidade importante 

visto que muitos deles passaram, em sua profissão, ou na vida acadêmica, por 

preconceitos e desconfianças devido à sexualidade. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

A coleta de dados sobre a história de vida de cada participante foi uma 

metodologia de fundamental importância para o desenvolvimento desta 

pesquisa, pois além do estudo sobre a presença masculina na Educação Infantil 

diante do curso de Pedagogia, foi possível perceber as angústias, os momentos 

difíceis em lidar com o preconceito, a superação das dificuldades, mas também 

o prazer desses sujeitos em estarem no curso e não se arrepender da escolha 

tendo a sensação de que este caminho proporcionou algo positivo na vida de 

cada um. 
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Em meio a tanta discussão sobre diversidade de gênero e respeito às diferenças, 

percebe-se que ainda existem barreiras a serem destruídas visto que o 

preconceito ainda é uma das atitudes que geram as maiores violências e 

discórdias em nosso mundo e que nem a escola passa despercebida nesse 

contexto, pois é nesse ambiente que muitos professores não conseguem 

emprego ou apresentam frustração em perceber olhares de desconfiança e 

palavras preconceituosas, justamente neste ambiente que deve oferecer a 

criança uma educação onde o intuito é perceber o ser humano como um só e que 

independente da sexualidade, existe espaço para todos. 

Diante disso, conclui-se que o docente do gênero masculino, principalmente na 

Educação Infantil, é uma questão bastante atual e que precisa ser discutida e 

expandida em diversos espaços escolares e não escolares com o intuito de 

proporcionar maior participação deste sujeito no curso, abrindo também 

espaços para discussões sobre a identidade de gênero. Cabe também a escola e 

aos pais analisarem a competência e o trabalho deste profissional, que na 

maioria dos casos são taxados como incapazes e insensíveis pelo simples fato de 

serem homens. 
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO A PARTIR DO GÊNERO 

CAUSO 

Deise Costa Silva90 

O presente artigo teve como principal foco a pesquisa e análise do gênero 
textual Causo, onde suas particularidades foram abordadas nos contextos 
histórico e cultural, bem como  suas contribuições  no âmbito educacional. Essa 
proposta surgiu da necessidade demonstrar a riqueza cultural que tal gênero 
proporciona através dos multiletramentos (ROCHA, 2010) onde ocorre o 
reconhecimento dos aspectos lingüísticos e de caráter identitário, e também a 
diferentes formas de reconstrução de sentidos através de diversos canais de 
comunicação. Em vista disso o educador se torna um intermediador entre a 
escola e sociedade, ocasionando assim um processo de valorização da cultura 
regional, na qual os discentes fazem parte. Diante desse fato o estudo 
possibilitou identificar que o gênero em questão está presente na literatura 
brasileira por meio de diversas modalidades como a oral e escrita, que 
permeiam o universo imaginário da cultura popular brasileira, fato que 
evidencia a origem das histórias advindas do folclore nacional, o que trouxe 
novas perspectivas sobre o gênero causo, ainda pouco reconhecido pelos 
discentes, despertando assim o interesse no trabalho pedagógico com o gênero 
Causo como uma ferramenta com inúmeras possibilidades metodológicas para o 
processo de letramento educacional. 

PALAVRAS CHAVE: Gênero causo.  Valorização da cultura. Aspectos sócio-

linguísticos. Literatura Brasileira. Letramento. 

 
ABSTRACT: The present article had as main focus the research and analysis of 
the textual genre Causo, where its particularities were approached in the 
historical and cultural contexts, as well as its contributions in the educational 
scope. This proposal arose from the need to demonstrate the cultural richness 
that such a genre provides through multiletramentos (ROCHA, 2010), where 
recognition of linguistic and identity aspects takes place, as well as different 
forms of sense reconstruction through different channels of communication. In 
view of this, the educator becomes an intermediary between the school and 
society, thus causing a process of appreciation of the regional culture, in which 
the students are part. Given this fact, the study made it possible to identify that 
the genre in question is present in the Brazilian literature through various 
modalities such as oral and written, which permeate the imaginary universe of 
Brazilian popular culture, a fact that evidences the origin of stories from 
national folklore, which brought new perspectives on the genre causo, still little 
recognized by the students, thus arousing interest in the pedagogical work with 
the genus Causo as a tool with innumerable methodological possibilities for the 
process of educational literacy. 
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KEYWORDS: Genus Causo. Valuation of Culture. Socio-linguistic aspects. 
Brazilian literature. Literature. 
 

 

1. Introdução 

 

Os gêneros textuais são práticas textuais ligados à vida social, entidades 

sócias discursivas e formas de ação social que fazem parte da situação 

comunicativa. O trabalho na escola com diferentes gêneros que circulam na 

sociedade possibilita ao aluno ampliar sua competência linguística, uma vez que 

o mesmo saberá utilizar a língua nas mais distintas situações de interação. Além 

disso, o trabalho de forma adequada com essa ferramenta poderá ser muito 

prazeroso para os alunos, permitindo a estes um maior desenvolvimento na 

prática da leitura e da escrita.  

 

É papel do professor deve apresentar e trabalhar com os alunos os 
tipos e os gêneros textuais que fazem parte do cotidiano. É 
fundamental que os estudantes compreendam que texto não são 
somente aquelas composições escritas tradicionais com a qual se 
trabalha na escola – descrição, narração e dissertação – mas sim que o 
texto é produzido diariamente em todos os momentos em que nos 
comunicamos, tanto na forma escrita como na oral. (CALDAS, p.3) 
 

Sendo assim, é essencial que o docente apresente diferentes gêneros, 

além da descrição, narração e dissertação para que os estudantes possam 

entender que o texto é construído diariamente nos momentos de diálogo tanto 

escrito quanto oralmente. Assim, a leitura e a construção de diversos tipos de 

textos no sentido geral ampliam novos horizontes, promovendo aos estudantes 

o desenvolvimento da competência textual e os preparam para fazer o uso da 

comunicação em diversas esferas.  

 

Desse modo, é notória a necessidade de se trabalhar com gêneros, tanto 

os que circulam na sociedade como também os literários. Pensando nisso, ao 

analisarmos a dificuldade da turma do 8º ano do Ensino Fundamental II da 

Escola Municipal Tomé de Souza, percebemos que suas maiores dificuldades 

estão na leitura, escrita e interpretação de texto, por isso, sabendo da 

importância de se trabalhar com gêneros textuais decidimos ter como base para 

aplicação do nosso projeto o gênero Causo. Nesse sentido, Oliveira (2006) 
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afirma que o causo constitui um gênero próprio, com particularidades temáticas 

discursivas determinadas e composições semiolinguísticas 91exclusivas e 

suficientes para a construção de quatro categorias: lúdica que cultiva o riso; 

crítica, que se apoia na ironia; revide, que demonstra a vingança; e 

aterrorizante, que provoca o medo. 

Dessa forma, os causos se referem a uma forma particular de se narrar 

um tipo de acontecimento, podendo ser histórias reais ou não, engraçadas ou 

assustadoras. No entanto, um causo para ser bem contado é preciso que se 

obedeça á algumas regras, ou seja, as palavras devem ter entonação, ritmo, 

sotaque e expressões interioranas. Tais aspectos são indispensáveis para 

prender a atenção de quem escuta e gerar distintos sentimentos. Com isso, 

verifica-se que o estudo de tal gênero abre um leque de oportunidades na aula 

de língua portuguesa, visto que oferece opções para o trabalho de variados 

conteúdos de maneira dinâmica e interessante. 

 

2. Objetivo 

 

O presente trabalho possui como principal objetivo demonstrar a 

importância do gênero causo para o processo de letramento no ensino 

fundamental II, como veículo de transmissão de aspectos socioculturais e de 

valorização da cultura regional como detentora de conhecimentos linguísticos 

que compõe a estrutura da língua portuguesa brasileira (PB), comprovando 

assim a heterogeneidade da nossa língua materna. Ressalta-se também a 

necessidade de uma profunda análise sobre o gênero em questão, onde será 

destacado o conceito do gênero e de suas especificidades nas modalidades oral e 

escrita. 

                                                           
2
O conceito de Semiolinguística foi criado pelo linguista Patrick Charaudeau, onde trata de uma 

abordagem que estuda os aspectos linguísticos baseados no contexto psico-social da linguagem em uso. 

LETRONOMIA.Semiolinguística.Disponível 

em:http://letronomia.blogspot.com/2016/07/semiolinguistica.htmlAcesso em: 24 de maio de 2018 

http://letronomia.blogspot.com/2016/07/semiolinguistica.html
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Em vista disso a pesquisa procura destacar a presença do gênero causo na 

literatura oral e escrita, onde é possível encontrar diversas modalidades do 

gênero em questão, como o cordel, as lendas e fábulas e etc; que representam as 

características regionais do povo interiorano seja na região nordeste ou sudeste. 

Diante desse fato é notável que esse gênero ainda não é reconhecido como um 

canal de conhecimento da cultura brasileira, por isso, este trabalho visa 

apresentar a amplitude de características sociolinguísticas que permeiam o 

gênero causo, que ainda é restrito à correção gramatical, e repassa um conceito 

associado muitas vezes ao preconceito linguístico. 

Contudo o estudo procura trazer novas visões sobre a importância do 

gênero causo em um contexto histórico, onde o mesmo faz parte do 

regionalismo presente em obras de grandes escritores brasileiros como 

Graciliano Ramos, no livro ―Alexandre e outros heróis‖. Nesse sentido fica claro 

que o gênero em questão é canal de conhecimento que perpassa a cultura 

brasileira através de várias gerações e mantém viva a história do povo brasileiro. 

 

3. Método 

 

As principais fontes utilizadas para este trabalho basearam-se numa 

pesquisa qualitativa e descritiva por meio de livros e literaturas disponíveis na 

internet. As pesquisas tiveram seu foco no gênero causo visando exemplificar 

sua amplitude na modalidade oral e escrita, como um canal de transmissão da 

cultura brasileira. Desta forma foi possível trilhar um caminho para a 

elaboração de um projeto de intervenção baseado na realidade sociocultural dos 

discentes e em situações presenciadas durante o período do estágio, onde as 

mesmas experiências propiciaram o conhecimento e reflexão sobre os desafios 

no ensino de leitura e escrita no ensino fundamental II, por meio da observação 

foi relacionado o comportamento e desempenho dos alunos diante das 

atividades apresentadas no projeto em sala de aula, sendo notável que o 

enriquecimento cultural é de suma importância no processo educativo.  
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A partir das observações realizadas no período de observação da regência 

foi elaborado o projeto: Leitura e produção de texto a partir do gênero causo. 

Os principais pontos de investigação buscaram ressaltar a importância do 

gênero ―Causo‖ como uma forma de resgate cultural e incentivo a Leitura e 

Escrita, como enfatiza Bronckart (1999, p. 103), "a apropriação dos gêneros é 

um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 

comunicativas humanas" 

Os métodos utilizados durante o período de construção deste trabalho 

buscaram trazer novas descobertas sobre o universo desse gênero que 

possibilita diversas metodologias que visam estimular o desenvolvimento e 

aprendizagem educacional. 

 

4. Resultado e discussão 

 

O resultado da pesquisa deste trabalho constatou que grande parte dos 

discentes não tinha conhecimento sobre as características do gênero causo, e 

que a maioria só conhecia esse gênero na modalidade oral, que fora transmitida 

por parentes e repassada através de muitas gerações. Tais observações 

evidenciaram um preconceito linguístico sobre o ensino desse gênero na 

disciplina de língua portuguesa, em função disso fica claro a necessidade da 

inserção desse gênero nas aulas de português como método pedagógico voltado 

para as diferentes semioses que propiciam o trabalho da oralidade e da escrita, 

tendo como base as características da literatura brasileira que tratam da 

realidade regional e nacional em diferentes esferas sociais. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 1998, 

ressalta que o gênero discurso deve ser abordado nos conteúdos da disciplina de 

língua portuguesa. Esse documento descreve que ―todo texto se organiza dentro 

de determinado gênero em função das intenções comunicativas, como parte das 

condições de produção dos discursos, os quais geram usos sociais que os 

determinam‖ (BRASIL, 1998, p. 21). Dessa forma, é de suma importância que as 
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práticas de ensino estejam voltadas para os aspectos sociais e culturais, 

possibilitando aos estudantes o contato com diversos gêneros existentes nas 

mais variadas esferas da sociedade.  

O causo é um gênero multimodal que possibilita o trabalho em várias 

perspectivas de multiletramento, em que é possível desenvolver o ensino 

multissemiótico através da leitura e da escrita utilizando diferentes tipos de 

linguagem e semioses. Nesse sentido devem ser trabalhados os aspectos 

linguísticos como a oralidade no âmbito da escuta, leitura textual e interlocução, 

análise linguística por meio da organização dos discursos, dentre outros.  

De acordo com os PCNs (1998, p, 23). ―Um dos aspectos da competência 

discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para 

produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de 

interlocução oral e escrita.‖ (1998, p, 23). A partir do estudo desse gênero, 

causo, os discentes passam a conhecer linguagens distintas que apresentam 

aspectos culturais, sociais e históricos, que fazem parte do campo literário, onde 

vemos autores como Graciliano Ramos e Mário Quintana, que utilizaram a 

linguagem interiorana em algumas de suas obras, muitas das quais foram 

evidenciadas na literatura regionalista do romance de 3092.  

Segundo Bronckart (1999, p. 103), "a apropriação dos gêneros é um 

mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 

comunicativas humanas", Os causos retratam em suas narrativas os costumes, 

crenças e valores de um povo, o que caracteriza a tradição e o prazer de contar 

histórias que podem ser reais, utilizando como principal recurso a memória, ou 

fictícias que também estão inseridas no folclore brasileiro.  

Esse tipo de narrativa possibilita o sujeito conhecer outras formas de 

viver, outros modos de falar, outras maneiras de comportamento e trás 

possibilidades de entrelaçar novas vidas com as heranças deixadas pelas 

                                                           
3
O Romance de 30 (1930-1945) é um movimento de influência neorrealista, também chamado de 

romance regionalista, pois, trata-se de uma literatura de crítica social, cuja temática principal era a 

realidade sociocultural do nordeste 

 

DANIELA DIANA: Romance de 30. In Toda Matéria . Disponível em: 

https://www.todamateria.com.br/romance-de-30/Acesso em: 20 de maio de 2018 

https://www.todamateria.com.br/romance-de-30/


 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
460 

 

gerações anteriores. Trata-se, primeiramente, de resgatar memórias vivas de 

indivíduos mais velhos, passadas continuamente às gerações mais novas pelas 

palavras, pelos gestos, pela emoção de comunidade de destino, unem os 

habitantes de um lugar.  

Com isso, pode- se perceber que trabalhar na sala de aula com esse 

gênero é uma aventura é uma experiência enriquecedora, uma vez que aproxima 

as pessoas da sua realidade e da realidade de outros sujeitos. 

 

5. Conclusão 

 

A partir das pesquisas realizadas durante a produção deste trabalho ficou 

evidente que o gênero causo traz diversas possibilidades para o processo de 

letramento em todos os níveis da educação, bem como é canal detentor de 

aspectos sociolinguísticos que refletem a formação do português brasileiro, e de 

aspectos históricos e culturais de diversas regiões do Brasil. Assim é notável que 

o gênero abordado, deve ser trabalhado em sala de aula como meio de 

valorização da cultura regional e, sobretudo da literatura brasileira, o que 

proporciona um maior desenvolvimento da aprendizagem educacional. 
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A TRANSMUTAÇÃO DO IMAGINÁRIO NORDESTINO DO PAÍS 
DE COCANHA PARA O PAÍS DE SÃO SARUÊ 
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Este artigo analisa a forma que ocorre a recriação fantástica do País de Cocanha, 
para o paraíso nordestino chamado São Saruê. Esta adaptação foi criada como 
uma forma de refúgio para suprir as necessidades devido à falta de condições 
financeiras, por terem que se transformar em nômades em busca de emprego e 
comida, e pela forte mentalidade messiânico-milenarista. Cujo objetivo é 
abordar como ocorre a adaptação de Cocanha para o país de São Saruê, como 
um processo de carnavalização da sociedade nordestina. Trata-se de um estudo 
de caráter bibliográfico a partir do folheto ―Viagem a São Saruê‖ de Manuel 
Camilo dos Santos (1978) em comparação a ―Cocanha: a história de um país 
imaginário‖ de Hilário Franco Júnior (1998) e tendo como base a teoria de 
Burke (2010) e Bakhtin (2010).O folheto Viagem ao País de São Saruê é um 
intertexto ao mito do país de Cocanha, que é considerado uma utopia conhecida 
durante a Idade Média, onde nesta terra mitológica não se trabalhava, os 
alimentos eram em excesso, clima agradável e a beleza era conservada. É 
possível perceber a carnavalização dentro desse país imaginário, justamente 
pela presença da libertinagem e do desafio aos costumes religiosos. Esse mito de 
Cocanha foi conhecido pelo povo nordestino graças a presença holandesa nas 
regiões de Pernambuco que teria deixado sedimentos dos relatos cocanianos no 
imaginário coletivo do sertão no início do século XX. Tendo em vista os aspectos 
observados, percebe-se que essa mudança pode ser vista como uma crítica a 
miséria e a seca prolongada que muitos nordestinos sofreram. 
PALAVRAS-CHAVE: Carnavalização. Transmutação. Utopia. Sertão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda como ocorre a adaptação da lenda de Cocanha, discorrida 

no livro ―Cocanha: a história de um País Imaginário‖ de Hilário Franco Júnior 

(1998), para o cordel ―Viagem a São Saruê‖ de Manuel Camilo dos Santos 

(1978), aponta-se trechos dos dois textos e analisa-se os versos. 

Franco Junior (1998) descreve que Cocanha se trata de um país 

mitológico existente na idade média, uma terra imaginária que projeta um 

sonho quanto as expectativas futuras, uma espécie de inversão da realidade, por 
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isso, uma utopia. Este país é construído como uma forma de mosaico mítico em 

que há dezenas de peças de diferentes procedências que são adaptadas 

conforme a época e o local em que estão inseridas. Franco Junior aponta que 

vários autores falaram no país da Cocanha, um dos primeiros foi o francês 

Joseph Bédier, que em meados do século XIII escreveu fabliau (contos em 

versos para rir), outra pessoa importante foi Pieter Bruegel (o velho), que 

representou esta utopia ao pintar no quadro chamado ―O país de Cocanha‖ em 

1567. ―Tanto a Cocanha quanto o Carnaval eram concebidos como a anti-

Quaresma, como exuberância de comida, de bebida, de sexo, que se opunha à 

privação penitencial‖ (FRANCO JUNIOR, 1998, p.12), portanto, devido a isto, 

este país apresenta tais características: não necessitava trabalhar; tinha-se 

alimento em excesso; as casas eram feitas de cevada e doce; o sexo era obtido 

livremente; o clima era sempre agradável e não se envelhecia. Baseado nesta 

utopia, surgiu o país adaptado ao contexto nordestino chamado São Saruê. 

Este trabalho busca analisar como o intertexto de São Saruê se torna um 

―paraíso nordestino‖ como forma de ―refúgio‖ para suprir necessidades 

econômicas e emocionais, geradas pelo povo por causa da seca e da 

desigualdade social. Diante do processo de adaptação de um país para outro, é 

possível perceber pontos convergentes e divergentes. 

A palavra ―cultura‖ tem origem no latim ―cultivare‖, que significava 

―cultivar a terra‖. Desde os romanos, significa um ato de transformação do 

homem sobre o mundo e, sobretudo, sobre si. Há diferença entre uma 

linguagem ―natural‖ e uma ―cultural‖.  A primeira compreende a natureza como 

intocável. Na segunda, a natureza é transformada.  Cada lugar possui uma 

determinada culinária, a culinária é, portanto, uma manifestação cultural que 

expressa um certo modo de vida. Entende-se cultura como um sistema de 

representações de modos de vida, ou seja, é uma construção cultural com o 

intuito de expressar uma forma de viver, em que essas expressões são expostas 

nas vestimentas, nos artesanatos, nos objetos, na fala e/ou na comida.  Segundo 

Peter Burke (2010, p.10), a ―cultura nessa acepção faz parte de todo um modo 

de vida, mas não é idêntica a ele‖, em vista disso, as manifestações culturais 

relacionam-se à forma de viver, de pensar e de agir do indivíduo sobre o mundo. 

Nesta perspectiva, o cordel é compreendido como uma manifestação da cultura 
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popular, que representa a cultura das classes subalternas, por tratar-se de uma 

cultura que não é de elite, e não é oficializada, está tanto na oralidade quanto na 

vivência. Ela não é passada no ambiente escolar, sendo também associada à 

maneira que o homem se relaciona com o mundo. Este termo causa uma falsa 

impressão de homogeneidade, neste sentido, o povo não é ― uma unidade 

culturalmente homogênea, mas está estratificado de maneira complexa‖. 

(BURKE, 2010, p.57) 

O cordel São Saruê é uma narrativa poética popular escrita com métrica e 

rimas soantes (perfeitas ou quase perfeitas), sendo composta de versos, 

denominados pés, que se organizam em estrofes, sendo a sextilha a mais 

comum. Os folhetos podem oscilar entre 8, 16, 24 e até 32 páginas. O formato 

mais usado é o de 8 páginas. As capas possuem xilogravuras que tem a função 

de atrair o público não-letrado ou semiletrado, por conta de seu aspecto 

imagético que sintetiza o enredo. Segundo Clarissa Loureiro (2010, p.17 apud 

DIEGUES JUNIOR,1973): ―O cordel nasceu na Europa e foi transplantado de 

Portugal para o Nordeste. [...], chegou ao Brasil com o romanceiro popular, e, 

possivelmente, começou a ser divulgado já no século XVI, ou, no mais tardar, no 

século XVII, sendo trazido pelos colonos em suas bagagens‖. O folheto possui 

traços de oralidade e escrita ao mesmo tempo. Sua narrativa conta a expectativa 

para a chegada em São Saruê, o caminho feito até o País, o tempo em que o 

personagem esteve em São saruê, a descrição do espaço, dos hábitos do lugar, 

suas circunstâncias fantásticas, e por último, a saída de São Saruê, com o 

desfecho próprio da literatura de cordel em que há uma lição e uma conversa 

com o interlocutor, que neste caso é comprar o folhetinho. 

No tópico a seguir ―Superposição dos textos‖, serão analisadas as 

similaridades e os aspectos divergentes entre os textos, observando-se temas 

como: a vivência do ócio; a preservação da idade; a linguagem e os intertextos 

bíblicos. 

 

1. SUPERPOSIÇÃO DOS TEXTOS 

 

A narrativa conta a expectativa quanto à chegada em São Saruê. Nela, são 

feitas descrições de todo o ambiente, da alimentação e dos costumes. Existem 
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intertextos bíblicos que estão relacionados ao messianismo como meio de 

salvação da humanidade pela riqueza que o lugar proporciona. E para que se 

perceba a readaptação para o imaginário nordestino, são colocadas palavras 

recorrentes no contexto nordestino, tais como: ―escangalhados‖, ―coalhada‖, 

―rapadura‖, ―aloprados‖ e ―bagaço‖. O narrador viaja em três carros, 

denominados como carro da brisa‖, ―carro do mormaço‖ e ―carro da neve fria‖. 

Os termos estão associados a intertextos bíblicos referente ao carro de Elias 

como forma de ascensão para uma vida melhor, que é um tipo de sincretismo. 

Os carros fazem também referência as variações das temperaturas existentes no 

Nordeste.O poeta ao final faz uma alusão ao Jardim do Éden (O Paraíso), em 

―Gênesis‖ quando diz: 

 
[...] parece um lugar santo e bendito 
ou um jardim da divina Natureza: 
imita muito bem pela grandeza 
a terra da antiga promissão 
para onde Moisés e Aarão 
conduziam o povo de Israel 
onde dizem que corriam leite e mel 
e caía manjar do céu no chão. (SANTOS, 2005, p.4) 

 

No trecho, há uma referência ao ―Êxodo‖, quando Moises guiou os Hebreus em 

busca de moradia, alimentação e uma vida melhor. Há também um manjar, 

citado no verso ―conduziam o povo de Israel, / onde dizem que corriam leite e 

mel / e caía manjar [grifo meu] do céu no chão. ‖ (SANTOS, 2005, p.4). Ele 

está associado ao maná de Canaã, que significa alimento ou dádiva de Deus. 

Outra alusão a terra prometida é quando ele fala sobre os rios de leite. Trata-se 

de uma   metáfora de Canaã. Desta forma, São Saruê é visto como um lugar 

santo, um paraíso adaptado ao contexto nordestino, podendo ser comparado à 

terra prometida, um lugar cheio de belezas, onde tudo é bom, bonito e 

abundante.  

 Para suprir a necessidade quanto à seca presente no Nordeste, percebem-

se trechos que enfatizam a abundância de água ou de recursos que matam a 

sede.  Como se nota no trecho abaixo:   

 
Lá eu vi rios de leite  
barreiras de carne assada  
lagoas de mel de abelha  
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atoleiros de coalhada  
açudes de vinho do porto  
montes de carne guisada. (SANTOS, 2005, p.2-3) 

 

 São Saruê estabelece uma relação de intertextualidade com Cocanha, ao 

dizer que existe um rio chamado ―o banho da mocidade‖. Segundo a lenda, a 

fonte da juventude possui águas capazes de rejuvenescer as pessoas que as 

bebem. Como é exposta no trecho:  

 

A Fonte da Juventude 

Que rejuvenesce as pessoas, 
E traz outros benefícios. 
Lá não haverá, bem o sei, 
 
Homem tão velho e tão encanecido, 
Nem mulher tão velha que, 
Tendo cãs ou cabelos grisalhos, 
Não volte a ter trinta anos de idade, 
 
Se à fonte puder ir; 
Lá podem rejuvenescer. (FRANCO JR, 1998, p.30) 
 

O rio ―banho da mocidade‖ de São Saruê é capaz de rejuvenescer quem tomar 

banho nele, com o intuito de tirar os anos que foram acrescidos pelo excesso de 

sol na aparência cansada da face sofrida dos nordestinos. Isso é expresso no 

trecho: 

 
Lá tem um rio chamado 
o banho da mocidade 
onde um velho de cem anos 
tomando banho a vontade 
quando sai fora parece 
ter vinte anos de idade. (SANTOS, 2005, p.4) 

  

Acredita-se que a ―fonte da juventude‖ pode ter coligação também com a Bíblia, 

sendo associada ao Jardim do Éden, como uma fonte de água que emerge ao pé 

da árvore do conhecimento no meio do paraíso, alimentando os quatro rios do 

jardim (os quais representam os quatro principais pontos cardeais). No texto, há 

também referência ao Evangelho de João, em que Jesus cura um homem em um 

tanque em Jerusalém. 

Esse paraíso, cheio de fartura, é descrito como forma de saciar a fome e 

abater a miséria, a desigualdade social e a divisão de classes. Dessa forma, tanto 
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em Cocanha, quanto em São Saruê não existe desigualdade social e há muito 

alimento.  Como é exposto nos trechos do cordel:  

 

Avistei uma cidade  
como nunca vi igual  
toda coberta de ouro  
e forrada de cristal  
ali não existe pobre  
é tudo rico em geral.  
[...] 

As pedras em São Saruê  
são de queijo e rapadura  
as cacimbas são café  
já coado e com quentura  
de tudo assim per diante  
existe grande fartura.  (SANTOS, 2005, p.2-3) 
 

 

Em Cocanha, nota-se a mesma abordagem no que se refere à idealização de um 

paraíso perdido que supra os interesses do povo nordestino: 

 

Abençoaram-na e sagraram-na mais 
Que qualquer outra região.,  
O nome do país é Cocanha; 
Lá, quem mais dorme mais ganha: 
 
Quem dorme até ao meio-dia 
Ganha cinco soldos e meio. 
De barbos, salmões e sáveis 
São os muros de todas as casas; 
 
Os caibros lá são esturjões, 
Os telhados de toicinho, 
As cercas são de salsichas. (FRANCO JUNIOR, 1998, p.22-23) 

 

Nesse ponto de vista, há uma valorização do ócio como uma prática almejada 

pelo nordestino que se afasta do olhar pejorativo bíblico associado à preguiça. 

Em São Saruê, não se precisa trabalhar porque o lugar já fornece tudo que é 

necessário, sendo um espaço de descanso e cessação do trabalho, e, ao mesmo 

tempo, de prazer e felicidade.  Por conseguinte, o trabalho não é visto com bons 

olhos porque gera a divisão de classes que ocasiona a desigualdade social. Como 

se nota no trecho a seguir: 

 
As canas em São Saruê 
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não tem bagaço (é gozado) 
umas são canos  de mel 
outras açúcar refinado 
as folhas são cinturão 
de pelica e bem cromado. (SANTOS, 2005, p.3) 

 

No fragmento, pode-se encontrar uma referência à realidade de um engenho 

idealizado. Isso se infere porque nos engenhos existia um processo exaustivo 

para a produção de açúcar, da rapadura, do mel ou da cachaça. Esse processo 

oferecia um trabalho muito pesado e sofrido que maltratava e esgotava o 

trabalhador que se via obrigado a trabalhar, por não ter outras opções de 

emprego. Logo, neste engenho, a produção se realiza facilmente sem precisar de 

um processo de trabalho desgastante. 

As relações sociais apresentadas nos dois textos são similares. Como 

podemos notar nas seguintes estrofes do folheto:  

 

Quando avistei o povo  
fiquei de tudo abismado  
uma gente alegre e forte  
um povo civilizado  
bom, tratável e benfazejo  
por todos fui abraçado (SANTOS, 2005, p.2) 

 

Já em Cocanha, é notada a mesma idealização do povo nordestino, os quais são 

descritos com o mesmo caráter e alegria de estar no espaço onde vivem.  

 
As pessoas lá não são vis, 
São pelo contrário, virtuosas e corteses. 
Seis semanas tem lá o mês. 
 
               [...] 
 
Há tecelões muito corteses, 
Pois todo mês distribuem 
De bom grado e com prazer 
Roupas de diversos tipos (FRANCO JUNIOR, 1998, p.25-28) 

 

 O comportamento das pessoas nesses paraísos é diferente do esperado.  

Essa idealização do indivíduo é notada na afirmação do narrador de que as 

pessoas não são ―vis‖, inferindo-se que em São Saruê não há pessoas egoístas, 

arrogantes e hostis. Enquanto em Cocanha, há a carnavalização devido à 

libertinagem e à luxúria, em São Saruê predomina o patriarcalismo, no que se 
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refere ao universo feminino. Este é um aspecto de transmutação em 

contraposição a carnavalização. Enquanto no país de Cocanha, a mulher é 

sexualizada, ousada e bela: 

 
As mulheres dali, tão belas, 
Maduras e jovens, 
Cada qual pega a que lhe convém 
Sem descontentar ninguém.(FRANCO JR, 1998, p.27) 

 

Em São Saruê, é tida como um sexo frágil/impecável/ formosa. Devido a essa 

visão patriarcal, ela não será sexualizada no folheto, sendo apresentada como 

uma mulher recatada, bonita, discreta. Como se nota no trecho:  

 
Lá não se vê mulher feia 
e toda moça é formosa 
alva, rica e bem decente 
fantasiada e cheirosa, 
igual a um lindo jardim 
repleto de cravo e rosa. (SANTOS, 2005, p.4) 
 

 Na última estrofe, há um desfecho que é próprio da literatura em cordel, 

que possui um intuito de passar uma lição ao interlocutor, uma mensagem. 

Neste caso, o autor pede para que o leitor compre o seu folhetim se tiver 

interesse em saber onde que fica o tal lugar chamado São Saruê: ―posso ensinar 

o caminho, / porém só ensino a quem / me comprar um folhetinho‖. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho estabeleceu um estudo comparativo entre o mito de 

Cocanha e o cordel ―A Viagem de São Saruê‖, observando como a adaptação de 

contexto medieval para o nordestino do século XX torna-se relevante para que o 

leitor estabeleça uma reflexão acerca da miséria e da seca prolongada no sertão 

e como a criação de paraíso expressa a vontade do leitor de minar desigualdades 

sociais em busca da criação de uma utopia.  

Acredita-se, dessa maneira, que ―A Viagem de São Saruê‖ seja um objeto 

de estudo relevante para que se compreenda como a literatura nordestina 

popular possui uma relação de intertextualidade relevante com a medieval, 

adaptando temas e linguagens ao contexto brasileiro de seca e de escassez de 
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alimentos e de perspectiva de vida. Percebe-se, então, que a constante 

idealização de um ―paraíso nordestino‖ é uma projeção dos desejos de um povo 

que expressa seu grito de miséria através da construção de sua Pasárgada, a qual 

é um grande indício da cosmovisão de um povo e seus ethos, presente na sua 

linguagem e, sobretudo, na sua maneira de sonhar o seu próprio mundo.   
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO: LEITURA E 

RELEITURA DO PERCURSO FORMATIVO DOCENTE 

 

Rosileide dos Santos Gomes Soares rosileide96 

Kamila Kayrelle Barbosa Gomes97 

Adelina Maria de Salles Bizarro98 

O estudo que se insere visa discutir a temática Estágio Supervisionado 
Obrigatório-ESO, componente curricular central na formação inicial de 
professor/a. Indagamos, portanto, que leitura (s) e releitura (s) os/as 
licenciandos/as do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UPE Campus 

Petrolina, têm realizado acerca do seu processo formativo? Que contribuições o 
Estágio Supervisionado Obrigatório traz à formação desses sujeitos? 
Intencionamos, assim, analisar como se configura o Estágio Supervisionado 
Obrigatório, no Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de 
Pernambuco-UPE Campus Petrolina, e que contribuições, ou não, traz à 

formação docente Adotamos uma abordagem qualitativa, e o estudo de caso 
como método investigativo. Recorremos, para coleta de dados, à análise 
documental e à técnica de questionário de cunho aberto e fechado aplicado à 
dezoito sujeitos, interlocutores que vivenciaram as modalidades de estágio 
obrigatório propostas pelo Projeto Pedagógico do Curso lócus deste estudo. Com 

base nas orientações de Bardin (2009), a análise dos dados foi, 
sistematicamente categorizada. O aporte teórico teve como base os estudos de 
Aroeira (2014), Barreiro e Gebran (2006), Lima (2012), Pimenta e Lima (2012). 
Revela-se que o ESO é  a parte prática do curso. A aceitação das escolas em 
receber os/as estagiários/as se apresenta como um dos obstáculos evocados  nas 
vozes dos sujeitos. Dentre as várias leituras que os/as estudantes realizam sobre 

as contribuições do ESO na sua formação destacamos a significação das 
disciplinas. Entendemos, assim que, o curso supracitado caminha na direção do 
que preconiza a legislação sobre a necessária imbricação teórico-prática, 
embora apresente fragilidades no campo da orientação e acompanhamento do 
estágio.  

PALAVRAS-CHAVE:  Estágio Supervisionado Obrigatório. Leitura. Processo 
Formativo. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A formação de professores no Brasil tem passado por diversos momentos que 

abrem espaço para discussões acerca da profissionalização da profissão docente. 

Atrelado a esse processo, o Estágio Supervisionado Obrigatório, como espaço de 
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aprendizagem da profissão, se destaca como pilar de construção de novos 

conhecimentos. O estudo, que aqui se insere, tem por objetivo analisar como se 

configura o Estágio Supervisionado Obrigatório, no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade de Pernambuco-UPE Campus Petrolina, e que 

contribuições, ou não, traz à formação docente. Como objetivos específicos 

pretende-se, identificar se, no projeto pedagógico do curso-PPC, existem 

aspectos voltados para a relação teórico-prática que contribuem, ou não, para o 

entendimento do estágio supervisionado obrigatório, enquanto eixo articulador 

no espaço de aprendizagem e construção dos saberes docente; averiguar quais 

disciplinas/componentes curriculares favorecem à realização efetiva do Estágio 

Obrigatório; descrever de que maneira se desenvolve o Estágio Supervisionado 

Obrigatório no Curso, em tela, sob a ótica dos/das estudantes. 

Sabendo que o Estágio Supervisionado Obrigatório aproxima o discente da 

realidade na qual atuará, problematizamos: qual tem sido a contribuição, ou 

não, do estágio obrigatório na formação docente? Nessa direção elencamos 

como suporte teórico, dentre outros, Pimenta e Lima (2012) Barreiro e Gebran 

(2006), e legislação revogadas e vigentes, visando fundamentar o presente 

estudo.   

Na composição deste estudo, primeiramente abordamos o histórico do estágio 

supervisionado obrigatório e a formação de professores no Brasil, em seguida, 

na segunda seção, apresentaremos análise conceitual e o papel do Estágio 

Supervisionado Obrigatório em Pedagogia. Na terceira seção, explanaremos 

sobre o lugar que ocupa o Estágio Supervisionado Obrigatório no Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia na UPE Campus Petrolina. 

Em seguida, abordaremos o percurso metodológico adotado para a realização 

desta pesquisa, e por fim, realizaremos a análise e discussão dos dados obtidos 

por meio de questionário e de análise documental, seguida das considerações 

finais.  

 

2. BREVE HISTÓRICO DO ESTÁGIO E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO BRASIL 

 

O Estágio Supervisionado Obrigatório no Brasil atravessou diversas mudanças, 

perfiladas no contexto das alterações políticas da formação de professor/a. 
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Podemos destacar como as mais significativas, àquelas demarcadas, no início do 

século XXI, a saber: Resolução CNE/CP nº 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002, 

que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena e a Resolução CNE/CP nº 2/2002, de 19 de fevereiro de 2002, que institui 

a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior, ambas já 

revogadas. 

Este cenário formativo, no âmbito do estágio obrigatório, ainda, é dimensionado 

pelaResolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia e, também, pela Lei nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes a nível nacional.  

No início do século XX, contudo, o Estágio era denominado de Prática de 

Ensino, diversificada, pois cada estado do território nacional organizava de 

modo particular os cursos de formação de professores/as. A formação docente, 

da época, era constituída pelas―antigas escolas de formação de professores, as 

chamadas Escolas Normais‖ (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 38).  A Lei 

Orgânica do Ensino Normal, de 2 de janeiro de 1946 (Decreto-Lei n. 8530/46), 

organizou os cursos que passaram a ter um único currículo no Brasil. 

Essa Lei subdividiu o Ensino Normal em cursos de dois níveis. O primeiro com 

duração de quatro anos, destinado à formação de docentes de ensino primário. 

Nesse ciclo era restringida a quarta série do curso a Prática de Ensino e a 

Didática. Por sua vez, o Curso Normal do segundo ciclo, apresentava estrutura 

curricular diversificada e especializada, com duração de três anos, a Prática de 

Ensino, que hoje é considerada como eixo que permeia todo o curso de 

licenciatura, com base nas DCN para o Curso de Pedagogia, na época constava, 

apenas, na última série do Curso (BARREIRO; GEBRAN, 2006). A Prática de 

Ensino continuava sem obrigatoriedade, comprometendo reflexões críticas do 

fazer docente, o que, consequentemente fortalecia práticas dicotômicas e 

tecnicistas.  

Considerando esse lugar da Prática de Ensino, a Lei nº 4.024/1961, de 20 de 

dezembro de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, da 

época, mantém, ainda, a concepção mais teórica da formação docente, visto que 
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nesses moldes, a Prática limitava-se ―a observação e reprodução de modelos 

teóricos existentes‖ (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 43) sem grandes 

revoluções no campo da formação. 

 Assim, nessa linha de entendimento, com o fechamento das discussões, no 

regime ditatorial, em torno da educação, com a contundente profissionalização 

de base tecnicista, a Lei Federal de nº 5.540/1968, de 28 de novembro de 1968, 

da Reforma Universitária, e a Lei nº 5.692/71, de 11 de agosto de 1971, que fixa 

as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus,  deliberaram sobre a 

formação mínima, para o exercício do magistério, dentro de uma estrutura 

curricular que versava sobre dois momentos de formação, uma de caráter geral 

e outra de formação especial, apenas, nessa última se incluía a Prática de 

Ensino. 

Nesse contexto, o Parecer CFE 349/72, preconiza a Prática de Ensino, incluída 

na disciplina de Didática. A Prática, segundo esse Parecer, deveria ser realizada 

nas escolas, seja na rede pública ou rede particular, sob a forma de Estágio 

Supervisionado. Denota-se, a partir desse marco legal, avanço para o 

estabelecimento da relação universidade e educação básica, pelo menos em 

termos burocráticos. 

Nesse contexto formativo, registramos que, na década de 1980, novas demandas 

emergem e, assim, os professores/as se organizam em associações e entidades, 

para discutir questões diversas relacionadas à formação de professores no 

Brasil. Surge, então, o Comitê Nacional Pró-Reformulação dos cursos de 

formação de Educadores, que reivindicavam a reformulação dos Cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas, além da revitalização do Ensino Normal. 

(BARREIRO; GEBRAN, 2006).   

Desse cenário surgem legislações importantes que preconizam a educação a 

nível nacional. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394, 

de 20 de Dezembro de 1996, é um marco nesse sentido. Emergida após várias 

reivindicações, provocou algumas discussões e o surgimento de diversos 

dispositivos. O Parecer CNE/CP 9/2001 de 8 de maio de 2001 é uma 

regulamentação que advém da LDB DE 1996, destaca, entre outros,  a 

importância da articulação entre teoria e prática. Segundo o referido Parecer a 

Prática, na matriz curricular, não pode ser reduzida a um espaço isolado e nem 
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o estágio a algo fechado e sem articulação com o restante do curso. Fica 

estabelecido no Parecer 27/2001, de 02 de outubro de 2001, o que hoje se 

entende como sendo estágio, componente curricular e não disciplina. 

O Estágio foi destacado como componente do currículo obrigatório, integrado à 

proposta pedagógica do curso-PPC e de formação de professores/as a partir do 

Parecer 28/2001, sendo executado a partir da segunda metade do curso. Dentro 

dessa proposta o estágio foi articulado visando superar o antagonismo teoria-

prática. A partir da Resolução CNE/CP nº 1/2002 e nº 2/2002 de 19 de 

fevereiro de 2002 foram instituídas parâmetros formativos nacionais, 

anteriormente explicitado, que para Pimenta e Lima, (2012), especificamente, 

no que condiz  a Resolução nº 2/2002, revelam que representa um retrocesso 

para a formação de professores, ao reduzir a atividade docente a um exercício 

técnico.  

Em relação ao Curso de Pedagogia a Resolução CNE/CP nº 01/2006 que definiu 

as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, estabelecendo, assim, a carga 

horária mínima de 3.200 horas, sendo 300 horas destinadas ao Estágio 

Supervisionado Obrigatório priorizando a educação infantil e os anos iniciais do 

ensino fundamental, como espaço de atuação. 

Considerando a legalização referente ao estágio é relevante apresentar a Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008  que preconiza os estágios, obrigatório e não 

obrigatório. O estágio supervisionado obrigatório nessa legislação em seu art.1º 

§ 1o  é  ―aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma‖ (BRASIL, 2008).  Posto isso é 

basilar identificar os conceitos que permeiam o estágio obrigatório, de modo 

que esse também expõe a visão que se desenvolve sobre  formação de 

professor/a. 

 

3. ANÁLISE CONCEITUAL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM 
PEDAGOGIA 

 

É histórico o lugar do estágio, na formação de professor/a, como prática de 

imitação de modelos. Esse posicionamento instrumental, por longo tempo se fez 

presente na prática docente. Todavia, as demandas contemporâneas têm exigido 

novas habilidades dos/as professores/as na perspectiva de lidar com um 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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contexto escolar cada vez mais complexo e global (MORIN, 2004). Pimenta e 

Lima (2012) discutem alguns conceitos de estágio que estão atrelados à 

concepção que se tem da formação docente.  

O estágio, como prática de imitação de modelo, tem se caracterizado pela forte 

marca da reprodução de prática de professore/as que já estão no exercício da 

profissão. Essa postura favoreceu/favorece, ainda, em algumas instituições 

formadoras, a aprendizagem dos/as estagiários/as, no enfoque técnico da 

profissão. Sabemos que toda e qualquer profissional tem a necessidade de 

buscar desenvolver competências específicas para que se possa manusear os 

instrumentos da profissão o que, também, é relacionado à profissão de 

professor/a. No entanto, nessa linha de raciocínio, Pimenta e Lima (2012) 

enfatizam que o conjunto de técnicas ―não são suficientes para a resolução dos 

problemas com os quais se defrontam, uma vez que a redução às técnicas não dá 

conta do conhecimento cientifico nem da complexidade das situações do 

exercício desses profissionais‖ (p.37).  

A prática docente, nesses moldes, gera dicotomia teórico-prática e o 

entendimento de que ambas podem existir separadamente. Essa separação 

resulta no empobrecimento das práticas nas escolas, dado o caráter da sua 

fragmentação. Essa visão está intimamente alinhada à concepção de que o 

estágio é a parte prática dos cursos de formação de professor/a. Em oposição à 

essa ideia o papel das teorias, dizem Pimenta e Lima (2012, p. 43) ―é iluminar e 

oferecer instrumentos e esquemas para a análise e investigação que permitam 

questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo 

tempo, colocar elas próprias em questionamento‖. 

Nesse tocante, é imprescindível a presença da unidade teoria e prática. O 

Estágio Supervisionado Obrigatório, nessa ótica, tem o papel de superar a 

vertente reducionista da prática, ao passo em que contribui para o 

entendimento da aprendizagem da profissão em pilares teóricos-metodológicos 

embasados pela pesquisa. Essa compreensão da relação entre teoria e prática 

tem fundamentado uma nova concepção de estágio, em que se assenta na 

aproximação da realidade, visando analisá-la e questioná-la criticamente. O 

estágio, nessa concepção, pode configurar-se em uma forma de desenvolver 
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relações com outros profissionais da escola e possibilitar a construção de novos 

conhecimentos. 

O estágio como pesquisa, na formação docente, ―se torna uma profícua 

estratégia formativa‖ (AROEIRA, 2014, p. 123), amplia a análise que é realizada 

pelo/a estudante no contexto escolar, e proporciona o desenvolvimento de 

habilidades como pesquisador/a, a partir de situações vivenciadas no estágio, 

permitindo problematizações acerca de observações realizadas. Nessa 

abordagem, o estágio produz reflexões e respostas as novas situações emergidas 

da prática, fruto das incertezas que se estabelecem na ação docente. Portanto, o 

estágio, redefinido pela prática reflexiva muda o posicionamento do/a futuro/a 

professor/a que se torna responsável pela sua aprendizagem não aceitando 

verdades que lhe são impostas, mas, sim, passando à questionar e problematizar 

as situações que emergem do contexto observado.  

O Estágio supervisionado Obrigatório constitui elemento fundante na formação 

docente. Como componente curricular, favorece a aprendizagem de novos 

conhecimentos a partir dos fundamentos teóricos-metodológicos vivenciados e 

refletidos na realidade escolar, assim, nesse processo de construção de saberes 

do docente, torna-se essencial para uma formação de qualidade, o que também, 

consequentemente reverbera  na qualidade de ensino.    

Sendo assim, o/a futuro/a professor/a ao desenvolver o estágio obrigatório esta 

aprendendo e construindo saberes que o ajudarão a desenvolver sua prática 

docente a partir da observação que ele realizará no cotidiano escolar, podendo 

desenvolver sua criticidade sobre a práxis frente à atuação de docentes 

experientes. A partir desse contato poder construir uma práxis reflexiva que 

ultrapassem práticas imitativas de modelos pré-existentes. O estágio, nessa 

direção, favorece ao/à estudante a construção da identidade profissional, que ―é 

construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. No 

entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e 

intenções da profissão que o curso se propõe legitimar‖. (PIMENTA; LIMA, 

2012, p.62).  

Faz-se, portanto necessário que o/a futuro/a professor/a ao realizar o estágio 

desenvolva um olhar crítico sobre a sua vivência na escola. Lima (2012, p. 72) 

defende que ―conhecer a profissão e seus profissionais aproxima-nos do 
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magistério, levando-nos a perceber as possibilidades e limites do trabalho 

desenvolvido pelos professores na realidade do cotidiano escolar‖. Nessa ótica o 

Estágio Supervisionado Obrigatório possibilita conhecer quais desafios que 

são/serão enfrentados pelos/as professores/as no seu dia a dia, da sua prática 

docente.  

 

4 DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA-PPC NA 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA. 

Frente às exigências postas pelo contexto social econômico e político, surgem 

questionamentos pertinentes à construção do currículo presente nas políticas 

públicas educacionais. Silva (2006) argumenta que é no processo cultural e 

social de produção do conhecimento que nos construímos e nos constituímos 

professores, o que significa dizer que ―o currículo está centralmente envolvido 

naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos‖ (p. 

27). Assim sendo, torna-se igualmente importante avaliar a concepção 

curricular que permeia o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UPE Campus Petrolina. O foco dessa seção visa analisar o espaço 

ocupado pelo Estágio Supervisionado Obrigatório nesse documento. 

 O estágio Supervisionado Obrigatório, no PPC 2012, analisado, apresenta três 

diferentes modalidades considerando as três áreas de atuação: docência na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ambas podendo ser 

desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos EJA com ênfase na educação 

inclusiva, além da docência na gestão/coordenação.  

O curso também possibilita a vivência do estágio não obrigatório, em 

conformidade  ao dispositivo da Lei 11.788/2008. No que concerne ao estágio 

obrigatório, seu início ocorre, no âmbito da primeira modalidade, no quinto 

período, seguida da segunda modalidade vivenciada no sexto período do Curso 

em tela e da terceira  modalidade, desenvolvida no sétimo período, voltado à 

gestão/coordenação, com atuação na educação formal e não formal. 

As três modalidades de estágio juntas totalizam 300 horas, como prevista pela 

DCN do Curso de Licenciatura em Pedagogia (BRASIL, 2006). 
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Segundo o Projeto Pedagógico do Curso-PPC da instituição, lócus de pesquisa, 

um dos objetivos do estágio obrigatório é o de  ―subsidiar a construção da 

identidade profissional a partir da observação/análise crítica de situações 

vividas em contextos institucionais, numa perspectiva de aproximação do saber, 

do saber fazer e do saber ser‖ (PPC PEDAGOGIA UPE, 2012, p.43). Sendo 

assim, uma das preocupações da proposta do Estágio Supervisionado 

obrigatório do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UPE campus Petrolina é 

que o aluno ao vivenciar seu estágio se aproxime da realidade escolar 

aprendendo com a vivência em campo analisando de forma crítica as situações 

vivenciadas no âmbito educacional.   

Nesse sentido Abdalla (2006, p.67) advoga a relevância que a escola tem como 

[...] ―lócus da ação e da formação do professor, em que constroem o sentido de 

sua profissão para reinventar instrumentos significativos de construção da 

realidade‖. Dessa forma o contato com a escola é imprescindível para sua 

formação como docente. 

As três modalidades de estágio apresentadas no PPC do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia da UPE Campus Petrolina, possui objeto de análise diferente, 

cada uma com o intuito de proporcionar ao aluno um olhar para diferentes 

campos da formação do pedagogo, proporcionando analisar a escola e a sala de 

aula. Portanto uma das finalidades do estágio obrigatório nesse curso é que o/a 

aluno/a seja um sujeito crítico e reflexivo, característica desenvolvida na relação 

teórico-prática construída no lócus de estágio.  Nessa linha de pensamento ―a 

formação realizada no estágio estaria a serviço da reflexão e da produção de um 

conhecimento sistematizado, capaz de oferecer a fundamentação teórica 

necessária para a articulação com a prática e a critica do professor em relação ao 

aluno, à escola e a sociedade‖ (LIMA, 2012, p.55).  

Figura desse modo, registrar como o estágio III se apresenta na malha 

curricular. Tem por objetivo de análise. ―o pedagogo no contexto do sistema 

educacional brasileiro face às exigências da pós-modernidade e organicidade do 

trabalho pedagógico no âmbito escolar e não escolar‖ (PPC PEDAGOGIA UPE, 

2012, p. 47). A proposta é de subsidiar a formação do pedagogo em ambientes 

fora do contexto escolar de acordo com o previsto na lei. É possível perceber que 

há uma preocupação com a formação de pedagogos para instituições não 
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escolares, por ser também um campo de atuação do pedagogo, porém de acordo 

com o PPC do curso a maior preocupação da instituição é com a docência na 

educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. Diante disso 

percebe-se que o estágio é fundamental para os discentes do Curso de Pedagogia 

por ser, esse um profissional que atua e atuará nas diversas relações humanas e 

sociais entre demais situações presentes na escola.  

Destacamos que o estágio obrigatório parece caminhar na direção do preconiza 

a concepção de estágio na perspectiva da pesquisa, haja vista que há evidências 

do seu desenvolvimento por meio de projetos de extensão. Essa integralidade 

interrelaciona Prática de Ensino e Estágio Obrigatório o coloca, pelo menos no 

âmbito documental, em lugar central no currículo do Curso, como é possível 

vislumbrar a partir dos elementos presentes na proposta e nos planos de 

estágio. Apresentaremos, portanto, sem perder de vistas as conexões postas, o 

caminho teórico-metodológico adotado para este estudo. 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

  

A presente seção busca evidenciar o caminho percorrido para o 

desenvolvimento deste estudo que não estava pronto, mas que foi se delineando 

ao longo do processo de construção da própria pesquisa. Trata-se de uma 

pesquisa de cunho qualitativo, visando contextualizar e interpretar os dados 

coletados. Com o intuito de analisar como se configura o Estágio 

Supervisionado Obrigatório, no Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade de Pernambuco-UPE Campus Petrolina, e que contribuições, ou 

não, traz à formação docente, foi realizado um estudo de caso, que segundo Gil 

(2008) é um mergulho ―profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente 

impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados‖ (p. 57, 58).  

A pesquisa por ser um procedimento sistemático de investigação de um 

determinado fenômeno ou fato para a construção do conhecimento humano 

necessita do uso de vários procedimentos para sua realização. No que se refere a 

coleta de dados, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009) ―é a busca por 

informações para a elucidação do fenômeno ou fato que o pesquisador quer 
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desvendar. O instrumental técnico elaborado pelo pesquisador para o registro e 

a medição dos dados deverá preencher os seguintes requisitos: validez, 

confiabilidade e precisão‖ (p.68,69). Utilizamos como técnica de coleta de dados 

um questionário com questões abertas e fechadas ―com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.‖ 

(GIL, 2008, p.121). 

Os interlocutores da pesquisa foram dezoito (18) estudantes do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, UPE Campus Petrolina, que cursavam, no momento 

de desenvolvimento da pesquisa, o 7º período. A escolha desses sujeitos deu-se 

pelo fato dos mesmos terem concluído as três modalidades do estágio 

supervisionado obrigatório, anteriormente mencionadas,  na referida 

Instituição de Educação Superior- IES. Nessa configuração da população, 

apresentamos o tema da pesquisa, seguida dos objetivos e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido–TCLE, visando maiores esclarecimentos 

sobre as questões presentes neste estudo. 

O lócus de pesquisa, em que se insere este estudo, foi escolhido em razão de ser 

a UPE Campus Petrolina, uma Instituição de Ensino Superior Estadual que se 

apresenta como única universidade de formação de professor/a na modalidade 

presencial,  que atende uma vasta quantidade de alunos, que passaram pela 

experiência do Estágio Supervisionado Obrigatório.  Especificamente tomamos 

o Curso de Licenciatura em Pedagogia dessa IES, como curso para análise pela 

dimensão de atendimento que alcança. De modalidade presencial, atende 

estudantes da cidade de Petrolina, em Pernambuco, assim como de cidades que 

compõem o Vale do São Francisco, atingindo municípios do estado da Bahia, 

circunvizinhos a esse Campus.  

Atualmente, oferece duas entradas de quarenta (40) estudantes, em cada uma, 

sendo a primeira no início do primeiro semestre e a segunda no início do 

semestre segundo do ano corrente. É constituído por um universo de quatro 

centos e quarenta e dois (442) estudantes, distribuídos em oito períodos, sendo: 

quatro (4) turmas no turno vespertino e quatro (4) no turno noturno. É válido 

registrar que há oferta, também, do referido curso em modalidade à distância. 
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6 ANALISE  DISCUSSÕES E RESULTADOS DA COLETA DE DADOS   

 
Esta seção aborda a análise dos dados coletados na pesquisa. Segundo Bardin 

(2009) a categorização dos dados é uma forma organizada de sistematizá-las de 

maneira a promover uma melhor interlocução entre os dados coletados e a 

análise a ser realizada. Nessa direção, estruturamos a análise deste estudo em 

três categorias definidas a partir da técnica usada para a coleta de dados, 

questionário de caráter aberto e fechado, a saber: O Estágio Obrigatório na 

formação profissional do futuro professor/ Contribuição do Estágio para a 

formação profissional do/da docente/ Obstáculos encontrados durante a 

realização do estágio supervisionado obrigatório.  Representaremos os sujeitos 

utilizando ―E‖ para estudante seguido do número de ordem de resposta do 

questionário.    

O Estágio obrigatório, como já mencionado nesse texto, representa um 

momento imprescindível de aprendizagem da profissão. Esse entendimento é 

percebido nas respostas obtidas por meio do questionário realizado no que se 

refere ao significado do estágio obrigatório na formação profissional. Os sujeitos 

E1, E4, E5, E7, E10, responderam que o estágio supervisionado obrigatório 

possui relevância para sua formação profissional, sendo visto como 

oportunidade de colocar em prática o que foi estudado durante o 

desenvolvimento do curso.  

Podemos perceber que, para esses sujeitos, o estágio se configura como parte 

prática do curso, momento de por em prática as teorias estudadas ao longo da 

sua formação acadêmica, o que parece demonstrar postura dissociada entre 

teoria e prática como é possível observar na fala que segue: ―A prática é bem 

diferente da teoria‖ (E10). O estágio não pode ser entendido como o saber fazer 

técnico, ao contrário, é uma atividade instrumentalizadora da práxis docente, 

que implica relação interventora na realidade (PIMENTA, 2012).    

Portanto, o estágio ajuda o aluno a produzir conhecimentos que o ajudarão 

como futuro professor/a, no exercício da sua profissão, a desenvolver suas 

atividades de forma mais fundamentado/a.  Dessa forma, ao desenvolver o 

estágio obrigatório o aluno estará aprendendo que teoria e prática devem estar 

em consonância (E3, E9, e E12). O estágio obrigatório para E8, E13 e E15 é visto 

como  momento de identificação com o exercício da profissão e, decisivo para a  
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opção de atuação dentro da carreira do magistério e, ainda,  momento de 

aproximação com a prática docente. 

 Evidenciamos a visão dos/as interlocutoras  em relação à questão da 

contribuição do estágio para sua formação. Nesse quesito a grande maioria dos 

sujeitos respondeu que a fundamentação teórica contribui para o 

desenvolvimento de forma positiva para a realização do estágio. Para a 

participante (E1) ―após a vivência do estágio foi possível entender como 

funciona uma sala de aula e o funcionamento da escola‖. Nessa fala podemos 

perceber que de fato o estágio possui relevância nesse processo de aproximar o 

futuro professor do seu campo de atuação.  

No que se refere às disciplinas, boa parte dos sujeitos responderam que de 

alguma forma contribuíram para a realização do estágio, as que foram mais 

citadas entre os alunos foram: Prática Pedagógica, Psicologia da Aprendizagem, 

Avaliação Educacional, Educação Inclusiva e Didática. Em conformidade com o 

pensamento de Pimenta e Lima, (2012) 

 

Todas as disciplinas conforme nosso entendimento são, ao mesmo tempo ―teóricas‖ e 
―práticas‖. Num curso de formação de professores, todas as disciplinas devem 
contribuir para a sua finalidade que é formar professores a partir da análise, da critica e 
da proposição de novas maneiras de fazer educação. Todas as disciplinas necessitam 
oferecer conhecimentos para esse processo. (p.44) 
 
 
Assim todas as disciplinas possuem contribuição dentro dos cursos de formação 

de professores, pois de algum modo estar contribuindo na formação desses 

sujeitos. Alguns enfrentamos são indiciados no ato de desenvolvimento do 

estágio. Assim, ao questionar quais dificuldades encontradas durante o estágio 

supervisionado. Entre as dificuldades citadas a maioria dos/as estudantes 

apontam a aceitação das escolas com os estagiários. 

É possível perceber que ainda há resistência por parte das escolas em receber os 

estagiários, o que causa um mal estar a esses sujeitos que se sentem como 

intrusos na escola campo. Dessa posição é possível inferir que  o estágio é um 

período que possibilita ao/a estudante, estagiário/a, um exercício de 

participação, conquista e negociação. O estagiário deve compreender qual é o 

seu papel dentro da instituição escolar para que frente às dificuldades 

encontradas sejam capazes de resolver tais conflitos e que esses não 
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comprometam o desenvolvimento do estágio. Para Pimenta e Lima (2012),  se o 

aluno não compreender seu papel na escola, será mais difícil à resolução das 

dificuldades encontradas nesse processo.  

Outros obstáculos apontados pelos/as alunos/as refere-se ao horário de 

realização do estágio, pouca carga horária e orientação desvinculada do horário 

oficial do curso. O sujeito E4 relata as dificuldades com relação à orientação do 

estágio supervisionado obrigatório, ―dificuldade com os horários para 

orientação do estágio, pois não tinha um horário específico para essas 

orientações‖. 

Atribuições de atividades que deveriam ser destinadas ao professor experiente  e 

não ao/a estagiário/a, por estarem em processo de formação, foi outro ponto 

destacado. Questionamos, também,  aos/as estudantes o que gostariam de 

encontrar de diferente e o que manteria no estágio obrigatório caso o tempo 

voltasse e tivesse que reiniciar o curso de licenciatura em pedagogia, alguns 

sujeitos responderam sugerindo haver mudança no período de início do estágio 

no curso, sendo antes do 5º período (E1, E2, E11, E13, E17, E18). 

 Os sujeitos (E18, E6, E14) revelam que gostariam de ter um espaço para realizar 

o estágio dentro da própria UPE, acreditamos que esse desejo se dê pelo fato das 

dificuldades que são encontradas na hora de encontrar uma escola para se 

realizar o estágio supervisionado. Seria também mais fácil para os professores 

acompanhar o estágio dos alunos. Os sujeitos (E9, E3) gostaria de ter maior 

interação da universidade com a escola do estágio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Estágio nos cursos de formação de professores é indispensável para a 

formação docente em sua totalidade, pois tem como objetivo  inserir o 

profissional no seu futuro campo de atuação. A partir do que se foi analisado, 

durante o desenvolvimento desta pesquisa, pode se perceber que o estágio 

possui grande relevância para a formação dos estudantes do curso de 

Licenciatura em Pedagogia Campus Petrolina, porém, ainda, há dicotomia entre 

teoria e prática, alguns discentes veem o estágio como a parte prática do curso 
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de formação de professores, estando assim desarticulado das outras disciplinas 

do curso. 

Os achados da pesquisa mostram que o estágio se encarrega desenvolver a 

criticidade e autonomia do/a estudante como profissional diante da vivência do 

estagio, permitindo a construção de sua identidade profissional, momento 

oportuno de aproximação da realidade e do cotidiano escolar que permite uma 

reflexão sobre sua prática e assim analisar sua atuação como profissional. 

O estágio é um momento enriquecedor para o/a futuro/a docente, pois é nesse 

período que se percebe a importância do mesmo para a formação do 

profissional é, também uma atividade de aprendizagem na qual o docente 

aprende a desenvolver suas competências e habilidades obtendo experiência de 

campo para ampliar seus conhecimentos e para seu enriquecimento 

profissional. Por essa razão, mesmo perante aos dispositivos da Lei, percebe-se 

o anseio do estágio ter seu inicio no ingresso do curso, visão que pode contribuir 

uma proposta de estágio  articulado, visando superar o antagonismo teoria-

prática e o hiato entre universidade e escolas da Educação Básica.  
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A POESIA DE BARROS E A PROSA DE ROSA NA FORMAÇÃO DE 
LEITORES-PROFESSORES 

 
Sara Menezes Reis de Azevedo99 

Maximiano Martins de Meireles100 
 

Este trabalho é resultado do entrelaçamento de duas pesquisas, no âmbito do 
doutorado em Educação, que se propõem a pensar leitura literária como uma 
experiência de formação do leitor-professor na contemporaneidade. O 
referencial teórico ancora-se principalmente em autores como Jorge Larrosa 
(2003), Barthes (2012), Candido (1998), Chartier (1998), Yunes (1999) e Cosson 
(2006), dentre outros. Compreendemos a experiência literária como uma via 
possível de ingresso à formação de leitores, especialmente leitores-professores. 
A questão basilar que entrecruza as referidas pesquisas foi a seguinte: 1) Como a 
leitura compartilhada de poemas de Manoel de Barros e de contos de Guimarães 
Rosa podem contribuir para a formação de leitores-professores? Para responder 
tal questão, realizamos experiências de leitura literárias com leitores-
professores, através da metodologia de Círculos de Leitura, radicada tanto por 
pesquisadores em âmbito internacional quanto nacional, descrita por Yunes 
(1999) como um espaço coletivo de leitura e conversa sobre um determinado 
texto literário. Os textos referentes à prosa de Guimarães foram os seguintes 
contos: As margens da Alegria; Os cimos; A menina de Lá, todos do livro 
Primeiras estórias. Os poemas de Manoel de Barros lidos e compartilhados 
foram selecionados do Livro das Ignorãnças, divididos em três partes (I- 
Didática da Invenção; II- Os deslimites da palavra e III- Mundo pequeno), além 
da leitura fílmica e audição partilhadas do documentário Só dez por cento é 
mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros. A partir dos dados 
analisados e interpretados, percebemos que a prosa de Rosa e a poesia de 
Barros se configuraram como mobilizadores de sensibilidades e aprendizagens, 
que vão do texto à realidade e à experiência subjetiva de si, ou seja, diferentes 
sensações, emoções e reflexões emergem nos modos de ler, estar e se colocar 
diante do mundo, constituindo-se um campo fecundo na formação do leitor-
professor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Literatura. Formação docente. Experiências 
leitoras. Sensibilidades.  
 

Cena 1: A proposta do texto  

 

Neste artigo apresentamos o resultado do entrelaçamento de duas 

pesquisas, no âmbito do Programa de Pós Graduação em Educação e 

Contemporaneidade - PPGEduC/UNEB, que se propõem a pensar leitura 

literária como uma experiência de formação do leitor-professor na 
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Contemporaneidade. Tais pesquisas situam-se no âmbito de investigações 

doutorais e estabelecem relações com o objeto de estudo da tese dos autores 

mencionados.  

Considerando as especificidades de cada trabalho, o referencial teórico101 

se ancora principalmente em autores como Jorge Larrosa (2003), Barthes 

(2012), Candido (1998), Chartier (1998), Yunes (1999) e Cosson (2006), dentre 

outros. Compreendemos a experiência literária como uma via possível de 

ingresso à formação de leitores, especialmente leitores-professores.  

A questão basilar que entrecruza as referidas pesquisas foi a seguinte: 1) 

Como a leitura compartilhada de poemas de Manoel de Barros e de contos de 

Guimarães Rosa podem contribuir para a formação de leitores-professores? 

Para responder tal questão, realizamos experiências de leitura literárias com 

leitores-professores, através da metodologia de Círculos de Leitura, radicada 

tanto por pesquisadores em âmbito internacional quanto nacional, descrita por 

Yunes (1999) como um espaço coletivo de leitura e conversa sobre um 

determinado texto literário.  

Os textos referentes à prosa de Guimarães foram os seguintes contos: As 

margens da Alegria; Os cimos; A menina de Lá, todos do livro Primeiras 

estórias. Os poemas de Manoel de Barros lidos e compartilhados foram 

selecionados do Livro das Ignorãnças, divididos em três partes (I- Didática da 

Invenção; II- Os deslimites da palavra e III- Mundo pequeno), além da leitura 

fílmica e audição partilhadas do documentário Só dez por cento é mentira: a 

desbiografia oficial de Manoel de Barros.  

A seguir, apresentamos duas cenas que descrevem e analisam o percurso 

das leituras literárias realizadas e o que delas se desdobra enquanto experiência 

de formação do leitor-professor. Inicialmente a abordagem se concentra na 

Poesia de Barros e posteriormente na prosa de Rosa. Por fim, o texto entrelaça 

uma síntese sobre as experiências de pesquisa, rumando para uma gesto 

finalizador.   

 
Cena 2: A poesia de Barros estendendo-se aos leitores- professores 

 

                                                           
101

 Os conceitos e abordagens teóricas serão detalhados ao longo do trabalho.  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
490 

 

Apresentamos aqui um movimento leitor estruturado dentro de uma 

Instituição de Ensino Superior privada na cidade de Salvador- BA, na qual um 

dos autores atuou como docente.  A proposta foi direcionada para a extensão 

universitária, numa perspectiva para além da certificação e correção de 

defasagens no processo formativo dos estudantes.  

As Oficinas Poéticas aconteceram no formato de Círculos de Leitura, já 

estruturados por diversos teóricos como Chartier (1999), Cosson (2014), e 

consolidados enquanto potente mecanismo de formação de leitores. As Oficinas, 

estruturadas em dez encontros, ofertaram aos estudantes de cursos diversos 

(incluindo Pedagogia) o diálogo e reflexão sobre suas práticas culturais de 

leitura a partir da poética de Manoel de Barros, que completaria seu centenário 

de vida no mesmo ano de viabilização e oferta da proposta de extensão (2016).  

Nas Oficinas Poéticas, espaços de conversas e partilhas diversas, 

retomamos a experiência da leitura em voz alta, muito difundida em épocas 

passadas, antes da consolidação da leitura silenciosa e da expansão da 

alfabetização. Em estudos que investigam práticas de leitura na Antiguidade, a 

leitura oralizada tinha dois propósitos, como afirma Chartier (1999, p. 22): 

 

De um lado, uma função pedagógica: demonstrar que se é leitor, 
lendo em voz alta, constitui um ritual de passagem obrigatório 
para jovens que exibem, assim, seu domínio da retórica e do 
falar em público. Por outro, um propósito literário: ler em voz 
alta é, para um autor, colocar um trabalho em circulação, 
publicá-lo. 
 
 

Refletindo sobre suas próprias histórias de vida, seus percursos leitores e 

visibilizando suas práticas culturais de leitura, outrora desvalorizadas, os 

estudantes perceberam que a (re) descoberta do ato de ler perpassa por 

movimentos internos, externos e teóricos. E que todos são/ somos leitores, 

ainda que sem compreender a priori suas/nossas práticas culturais de leitura 

(como as leituras de jornais, revistas, receitas), parafraseando Chartier (1999).  

A poética de Manoel Barros foi escolhida para fundamentar o trabalho 

com os Círculos de Leitura no referido curso de extensão, basicamente por dois 

motivos: primeiramente, em virtude de que, no ano 2016 se comemorava o 

centenário de vida do autor escolhido, e, sobretudo, por ser a sua obra tão 

singular e desconcertante, congregando as pessoas a darem valor as coisas 
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―desimportantes‖, desvalorizadas pelo contexto capitalista e selvagem em que 

estão inseridos.  

Talvez seja a leitura, especialmente a leitura literária, um caminho para 

fazer (re) lembrar de nossa humanidade, como diria Antonio Candido 

(1989).Manoel de Barros faz isso, com sua prosa e versos tortos, em letras, com 

uma profundidade imensurável. A poética dele nos convida a (re) pensar a vida, 

pormeio da simplicidade de pedras, pássaros, rios e peixes, que tanto lhe 

marcaram a trajetória de ―poeta do pantanal‖. No entanto, para além de 

contribuir para o acervo folclórico do pantanal (BARROS, 1992), o seu contato 

com as palavras ou sua elaboração ao promover novas relações entre elas, 

produzem imagens que se afastam de uma simplória descrição realista do bioma 

mato-grossense. 

A eleição da pobreza, dos objetos e homens que não têm valor de troca 

(loucos, andarilhos, perdidos nas estradas) forma um conjunto residual que é a 

sobra da sociedade capitalista; o que ela põe de lado, o poeta incorpora, 

trocando os sinais. Tudo aquilo que perdeu o seu valor de troca é matéria dessa 

poesia. Manoel de Barros traz para o espaço do significado, coisas e valores 

abandonados e isolados pelo mundo capitalista e utilitarista. É importante 

relembrar que a poesia de Manoel de Barros é contemporânea, produzindo certo 

estranhamento ao devolver ao homem uma visão um tanto inaugural das coisas.  

Após os encontros em que partilhamos os poemas e assistimos ao 

documentário de Pedro Cezar (Só dez por cento é mentira: a desbiografia oficial 

de Manoel de Barros), foi solicitado ao grupo que eles produzissem um texto em 

que descrevessem a experiência vivenciada e quais os efeitos de terem 

conhecido a poética de Barros. Registraremos, ao longo do trabalho, alguns 

excertos dos estudantes de Pedagogia, compreendendo as estreitas ligações 

entre formação docente e leitura literária. 

A interpretação dos escritos produzidos após a realização dos Círculos de 

Leitura encontrou acolhimento teórico na perspectiva hermenêutico- 

interpretativa, visto que a mesma desenvolve questões complexas, como o modo 

de ser possível ―compreender‖ a experiência humana do mundo (a opinião do 

outro, ou o sentido do texto), ―[...] considerando ―pré-juízos‖ e ―pré-conceitos‖ 

que os hábitos linguísticos, a cultura em geral, a realidade histórica do nosso 
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ser, ou ainda, a dialética sujeito-objeto na situação interpretativa‖. (AMADO, 

2014, p.79). 

A estudante Ed102 escreveu:  

 

[...] Quando conheci a obra de Manoel de Barros, achei um 
pouco complexa e de difícil compreensão, mas após assistir ao 
documentário fiquei com uma vontade enorme de ler toda a 
obra literária dele. Hoje, gostaria de ler mais, de poder comprar 
os livros dos meus autores preferidos, incluindo Manoel, ou 
livros dos títulos que me despertam interesse e até ter minha 
própria biblioteca‖. (ED, 2017, p.4).  

 

Em outro trecho, Ed relatou que não compreendia que suas práticas 

culturais de leitura eram, de fato, consideradas ―formas de leitura‖: ―[...] não 

tinha conhecimento de que o que eu lia- livros de autoajuda, fotonovelas, 

revistas da turma da Mônica, Julia, Sabrina e Bianca- fazia parte também do 

processo de leitura‖. (ED, 2017, p.1). 

O entendimento sobre as práticas culturais de leitura na perspectiva de 

Chartier (1999) assinala diversosmodos de ler (coletiva ou individualmente, 

herdadas ou inovadoras, públicas ou íntimas) e por representações que os 

sujeitos possuem sobre o que seria o ―leitor ideal‖. Não se trata apenas de saber 

ler ou não, mas dos usos e manuseios desta leitura, das suas finalidades, das 

diversas maneiras de ler, do que se chama de prática cultural. 

As práticas culturais de leitura (CHARTIER, 1999) valorizam leituras 

outrora ―marginalizadas‖ (como as leituras de cordéis, revistas, receitas, 

quadrinhos, e não apenas a leitura de livros, e livros impressos), sendo assim, 

cada estudante descreveu nas suas Memórias de leitura práticas com as quais 

mais se identificaram ao longo da vida.  

 É leitor, pela concepção tradicionalista e preconceituosa, apenas aquele 

que lê os livros certos, aprovados pela escola, pela mídia, pelas universidades, 
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 Identificamos os trechos das Memórias Leitoras dos estudantes apenas com pseudônimos. A 

identificação completa não pode ser feita sem o consentimento dos participantes, bem como 

autorização e registro nos órgãos que regulam as pesquisas com seres humanos. Embora 

tenhamos a autorização dos estudantes, o registro na Plataforma Brasil não pode ser feito/ 

concluído a tempo para a produção desta comunicação. Optamos então pela utilização dos 

pseudônimos, a fim de preservar as identidades dos alunos. A nossa decisão segue na direção do 

que preconiza o Conselho de Ética em Pesquisa com seres humanos. 
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pela crítica literária, ainda mesmo que esses critérios de avaliação sejam 

vinculados a noções particulares de cidadania, leitura, cultura ou conhecimento.  

As leituras que se realizam em torno de objetos outros, desvalorizados 

por essa concepção, são destituídas do status de leitura e são ignoradas em prol 

da manutenção desta leitura mítica e preconceituosa. Assim, vislumbrando 

apenas as leituras certas de impressoscertos- entenda-se, livros-são ignoradas 

as práticas culturais de leitura realmente desenvolvidas e efetivamente 

realizadas. Negam-se as leituras e as pessoas que as operam. Foi possível 

perceber isso quando nos escritos da estudante Zil, a mesma relata que passou 

por: ― [...] Uma infância muito difícil; não lembro o primeiro livro que li. Para 

ler livros de romances, só tomando emprestado das colegas. Voltei a ler livros 

agora, depois que entrei na faculdade‖ (ZIL; 2016, p.2). A estudante Isa relatou 

em suas Memórias de leitura103 que existiam lugares em que ela gostava mais de 

ler. Ela descreve:  

 

Enquanto as demais crianças brincavam no pátio, eu preferia 
sempre ir para a salinha de leitura, com mais duas coleguinhas, 
e ler. Gostava de um livro rosa com uma boneca rosa desenhada 
na capa e várias folhas de papel com lápis coloridos. Sinto muita 
alegria em saber que, mesmo em meio às dificuldades, encontrei 
forças para ler[...] Na rua onde morava, no interior, eu lia cartas 
para os velhinhos que não sabiam ler. (ISA, 2016, p.3) 
 
 

Refletirmos com Darnton (1992, p. 213) que ―o ‗onde‘ da leitura é mais 

importante do que se poderia pensar, pois a colocação do leitor em seu 

ambiente pode dar sugestões sobre a natureza de sua experiência‖, ou seja, essas 

vivências trazem não apenas sensação de liberdade e cumplicidade com o lugar 

onde moravam, como também trazem marcas das singularidades e histórias 

tecidas por cada indivíduo.  

A poética de Manoel de Barros, por si só, seria uma fonte inesgotável de 

diálogos e discussões. Duas leituras adicionais foram selecionadas e serviram 

como ―prévia‖ introdução aos participantes do curso de extensão, a exemplo do 

texto de Cosson (2014) sobre a dinâmica dos Círculos de Leitura e a discussão 

sobre as concepções em torno das práticas culturais de leitura, modos de ler e 
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 Intitulamos “Memórias de Leitura” o escrito que os estudantes produziriam ao final da 

participação nas Oficinas Poéticas. 
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valorização das ―leituras nossas de cada dia‖. Assim, para além das nossas 

próprias impressões, o testemunho escrito dos estudantes revelou que o espaço 

das Oficinas Poéticas se consolidou como um movimento leitor e de leituras 

literárias partilhadas dentro da Universidade, sempre alternando momentos de 

testemunhos pessoais, falas, teorias. 

 

Cena 3: A prosa de Rosa na reinvenção de leitores-professores 

 

Nesta cena apresentamos um recorte da pesquisa de doutorado104 que se 

configura em aventura em busca de sensibilidades, suas relações com a 

experiência literária e a formação do leitor-professor. Dois principais construtos 

teóricos e metodológicos são ativados e reativados no contexto da referida 

investigação: o punctum e as sensibilidades.O punctum, conceito discutido por 

Barthes (2012) no livro A câmara clara,remete a detalhes que aguçam a 

recepção do texto, diga-se uma recepção mais ligada ao afeto porque tem a ver 

com a maneira como cada leitor se relaciona com o texto, deixando entrever 

aspectos de sua subjetividade, de sua experiência no mundo, ou seja, suas 

sensibilidades. Isto tem a ver, de algum modo, com o conceito de sensibilidades 

trabalhado pela historiadora Sandra Pesavento (2005) quando enfatiza que 

estas promovem uma espécie de assalto ao mundo cognitivo, do racional e do 

pensamento científico; é quando os sentidos, sentimentos e percepções seguem 

outras rotas que não as do pensamento racional. 

Neste giro em busca das sensibilidades de leitores-professores, 

empreendeu-se uma travessia de pesquisa rumo ao sertão de Tucano, através da 

realização de uma das etapas de pesquisa empírica105 nomeada de Partilhas 

literárias, contando com a participação de oito colaboradores/as, leitores-

professores do sertão de Tucano/Bahia. Tal etapa se deu através da realização 

de oito encontros, mediante a ―Experiência viva‖com o texto literário – a 

experiência no momento em que acontece.  
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 A referida pesquisa é realizada por Maximiano Martins de Meireles, um dos autores deste artigo. 
105

 A primeira etapa se deu através de cinco encontros, cuja finalidade foi o compartilhamento de 

trajetórias de leitura “Experiências passadas e pensadas” - experiência finda, circunscrita a um sentido a 

ela atribuído. 
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Nesta etapa da pesquisa de campo, elegeu-se, portanto, a leitura literária 

– desde o lugar da experiência - como elemento mobilizador e disparador de 

sensibilidades, um espaço de trocas, leituras mediadas e partilhadas. A partir 

dos contos, por exemplo, buscou-se organizar as Partilhas literárias na 

perspectiva de considerar as múltiplas leituras que o texto pode permitir, 

criando oportunidades para os leitores-professores falarem sobre suas emoções, 

lembranças, afetos e efeitos da leitura, de compartilharem sobre a vida e suas 

experiências com o texto lido (BESNOSIK, 2003), na perspectiva de deixar fluir 

as sensibilidades. Do mesmo modo, a leitura literária foi concebida, assim como 

destaca Besnosik (2016, p. 54), ―como uma experiência comunicável e também 

como uma vivência singular. Como um acontecimento que busca o 

compartilhamento‖, neste caso, em específico, o compartilhamento de 

sensibilidades.   

A perspectiva na Partilha literária funcionou enquanto espaço de leitura 

e conversa sobre contos lidos e o que desse movimento se desdobra. Em cada 

encontro de Partilhas literárias, o texto indicado era lido em voz alta 

coletivamente, abrindo-se espaços para conversa sobre como foi a experiência 

de leitura com o texto literário em questão, a saber: que aspectos chamaram 

atenção; que fragmento (s) do texto tocou (tocaram) e qual a razão disso; qual 

foi a percepção sobre as personagens; que sensações o texto provocou; as 

contribuições do texto para a formação como leitor-professor. Assim aconteceu 

com os referidos contos de Guimarães Rosa.  

Para fins deste artigo, pretende-se analisar e interpretar nuances de 

sensibilidades na recepção compartilhada de textos literários, mais 

especificamente no que se refere às partilhas dos contos de Guimarães Rosa (no 

primeiro encontro) a saber: As margens da Alegria e Os cimos, ambos do livro 

Primeira estórias. 

Tal análise e interpretação recorre ao Campo das Sensibilidades 

(PESAVENTO, 2005), enquanto método de pesquisa situado no âmbito da 

História Cultural106.  Tais pressupostos teóricos foram aguçando a percepção e 

conduzindo o pesquisador a analisar e interpretar os dados produzidos de modo 
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 Tal método se insere na tese a partir da experiência de Estágio Doutoral realizado no Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul – IHGRGS, mais especificamente no Acervo Sandra Jatahy 

Pesavento.  
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a recolocar as sensibilidades na recepção do texto literário em uma tríplice 

relação: o sujeito - o leitor-professor e suas subjetividades; o contexto histórico 

e cultural - situando-o na cena contemporânea; e a experiência – esta interação 

subjetiva do sujeito com um contexto mais singular e vivenciado, neste caso, os 

rituais, as práticas, os significados e as transformações constituídos nos 

momentos de Partilhas literárias.  

O primeiro encontrode partilha literária foi sobre os contos As margens 

da alegria e Os cimos, respectivamente os contos inicial e final de Primeiras 

estórias, de Guimarães Rosa. Nos referidos contos, é possível acompanhar os 

deslocamentos físicos e internos realizados pelo Menino, personagem principal. 

É uma travessia em que o menino vai descobrindo e admirando as belezas da 

natureza e se deparando com novidades de uma cidade em construção. São 

experiências que o conduz para mudanças na sua percepção de mundo, ou seja, 

uma reconstrução do olhar em relação à vida, à descoberta do mundo e suas 

vicissitudes.  

Neste encontro, os leitores-professores foram demarcando modos de ler 

o texto que se aproximam de uma textura do sensível. Tal experiência vincula-

se, por exemplo, naquilo que chamam de uma leitura de contemplação, que 

passa por uma escuta atenta e demorada e o saborear das imagens poéticas 

presentes no conto. Tem-se assim, o sensorial - a escuta ao ritmo e à sonoridade 

– bem como a contemplação das imagens – exercício do olhar - enquanto 

experiências de reiniciação ao universo literário de Guimarães Rosa.  

Os contos suscitaram diferentes reflexões existenciais, colocando em 

tensão a relação entre o lido e o vivido, o pensado e o sentido (DINIZ, 2016), 

questionando as perspectivas literárias que frequentemente jogam para a 

escanteio a relação entre texto e vida. Tais reflexões colocam em cena as 

vicissitudes da vida: o seu caráter efêmero; as alegrias e as dores; os dilemas 

entre as demandas subjetivas e sociais; o olhar da infância. A experiência 

literária comparece enquanto lugar de comoção suscitando perguntas 

existenciais sobre a prosa da vida e suas vicissitudes, tal como os relatos a seguir 

evidenciam: 

 

Na oportunidade da leitura dos contos As margens da alegria e 
os Cimos, encontrando-me mais amadurecida, pude reparar 
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melhor na linguagem que antes considerei rebuscada, 
observando agora que estes textos traduzem o falar popular do 
sertão. Tudo isso criado de uma maneira bastante peculiar, 
marcados ela experimentação e invenção de palavras. Li 
primeiramente o conto Os Cimos e este conto chamou-me 
bastante atenção por evocar sentimentos antagônicos como a 
dor representada em outros momentos pela iminência da morte 
da mãe do menino, pela derrubada da árvore e pela perda do 
bonequinho macaquinho; e pela alegria representada na 
contemplação da natureza e na observação do tucano, todas as 
manhãs, a pousar na árvore. Depois li o conto As margens da 
alegria e as temáticas representadas nesse conto estão a 
primeira viagem de um menino e a descoberta do mundo, este 
último representado, principalmente pela crueldade na morte 
do peru e da beleza e alegria vivenciadas na contemplação do 
vagalume. Enfim, as leituras realizadas me proporcionaram 
reconhecimento da beleza nos contos de Guimarães Rosa e a 
percepção das experiências de vida como um aprendizado 
contínuo, que envolve dor e sofrimento ao mesmo tempo que 
envolve alegria e prazer (Janice, Partilha literária, 2017). Nos 
contos As margens da alegria e Os cimos me afeta essa 
profundidade que eles retratam sobre a transitoriedade da vida 
e como as experiências que o menino tem refletem sempre num 
processo de aprendizagem. Então ele aprende seja por meio da 
dor, seja por meio da alegria, por meio da vida, por meio da 
morte, mas sempre um aprendizado, uma descoberta do 
menino. Me marca também a ideia de felicidade que ele foi se 
dando conta. ―O que é essa felicidade?‖. Essa felicidade não é 
essa constância, a gente não vive num estado de felicidade, a 
gente vivencia esses momentos de alegria (Fabiane, Partilha 
literária, 2017).  

 

Para além das temáticas, ao comentarem sobre o conto, expressões como 

angústia/dor/tristeza comparecem nas narrativas dos leitores-professores, 

revelando instantes emotivos voláteis, os quais podem ser retraduzidos como 

uma manifestação de uma emoção, naquilo que toca, perturba e causa traços de 

inquietude, tal como pensa Didi-Huberman (2015). Desse modo, o leitor é 

interpelado não só a interpretar o texto, mas também é compelido a sentir a 

partir do que lê (MANGUEL, 2017). O fragmento a seguir exemplifica: 

 

O conto As margens da Alegria eu li e eu gostei muito, pelo 
tema do texto. A mesma aflição que o menino sentiu eu senti! 
Na medida em que eu ia lendo, eu ia sentindo a aflição dele: 
―Minha mãe vai melhorar, vai melhorar. Minha mãe vai morrer‖ 
(Lucélia, Partilha literária, 2017). 
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Estes impactos emocionais causados pelos contos podem ser pensados 

nos termos do Barthes (2012) com a ideia do punctum. Estas experiências 

afetivas e sensórias, funcionando como um punctum, despertam a atenção da 

recepção do texto de maneira mais aguda e pungente, que vai além do 

compromisso de compor uma mensagem ou uma interpretação, deixando 

entrever as sensações e os sentidos enquanto fenômenos que também 

constituem a experiência literária.  

Tais aspectos colocam em cena uma questão no campo das 

sensibilidades, que parafraseando Pesavento (2005) seria: reconhecer que a 

experiência literária, neste caso, não se move fora da experiência, da 

subjetividade e das emoções. Tais elementos se configuram enquanto 

componente vinculado à iniciação e reiniciação literária, os quais podem se 

ampliar e se renovar a cada experiência de leitura.  

Portanto, a experiência literária compartilhada através dos Contos de 

Guimarães Rosa mobilizaram diferentes modulações de sensibilidades – um 

espaço híbrido: estados sensoriais, emocionais e reflexivos, tal como aborda 

Diniz (2016), em um trânsito que vai do texto ficcional à realidade e à 

experiência subjetiva de si. E deste movimento irrompem possibilidades de 

reinvenção do leitor-professor e suas vicissitudes: 

 

Sobre os contos As margens da alegria e Os cimos me chamou 
atenção os sentimentos que o menino tem de fascínio, de 
encantamento, de transbordamento diante de tudo que vê e 
vislumbra. Eu cheguei à conclusão que há necessidade de uma 
reeducação no olhar, ter esse olhar de menino, esse olhar de 
descoberta sensível para as pequenas alegrias do dia a dia 
(Fabiane, Partilha literária, 2017).  

 
 
Cena 4: Entrelaces “conclusivos”  

 

Dialogar sobre essas experiências de leitura literária, que se entrelaçam 

com a docência, se constituiu em oportunidade de ação-reflexão para nós. 

Enquanto autores deste escrito e profissionais que trabalham com a formação 

de professores, seguimos na defesa da leitura como um direito de todas as 

pessoas, na direção proposta por Candido (1998) 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
499 

 

Somos a leitura que os outros e nós também fazemos de nós mesmos... 

com a provocação de Angela Pradelli (2013), conclui-se (por ora) as discussões 

que levaram a construção desse escrito, certos de que, essa apropriação 

retrospectiva em torno das práticas culturais de leitura e da leitura literária 

partilhada produz um movimento de reflexão em torno dos nossos próprios 

percursos vivenciados.  

Essa reflexão, por sua vez, poderá ser utilizada como suporte para 

possíveis mudanças e transformações, com vistas à produção de práticas outras, 

ainda mais significativas. Revisitar as histórias de vida e de leitura dessas 

estudantes será uma inesgotável e rica fonte de novas descobertas sobre como 

cada sujeito, em tempos e modos distintos, constrói conceitos e se define ou se 

reconhece leitor. Certamente ainda há muito a pesquisar dentro dos escritos 

dessas pessoas, hoje consideradas nossas cúmplices. 
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“TRISTÃO E ISOLDA” E “FERNANDO E ISAURA”, DO 

MEDIEVAL PARA A CONTEMPORANEIDADE: LITERATURA 

POPULAR E A (RE)CONSTRUÇÃO DO SERTÃO 

 

Eliel Lins dos Santos Albuquerque107 

 
Este estudo analisa a representação do sertão feita por Ariano Suassuna na sua 
releitura da obra medieval, de autoria anônima, ―O romance de Tristão e 
Isolda‖, que retoma, na literatura, o mito celta de origem oral e popular; e sua 
reescrita contemporânea, ―A história de amor de Fernando e Isaura‖ (1956). 
Ambas as narrativas contam a história do amor cortês entre um casal que, como 
tal, vivem um amor impossível. O trabalho pensará brevemente o processo 
mitológico na contemporaneidade, Mofardini (2005), nesta reescrita 
contemporânea, mediante a nova concepção de mundo com relação às 
sociedades arcaicas, como também a configuração do maravilhoso na Idade 
Média, conforme Le Goff (1983). Será considerada a ambientalização e 
construção literária deste sertão, juntamente com o litoral alagoano, onde parte 
do enredo acontece. Além disso, pretende-se entender, através de comparações, 
as mudanças ocorridas em virtude dos diferentes contextos históricos de 
produção e a perda do elemento mágico no romance de Ariano, como também 
busca compreender a colocação do mito de Tristão e Isolda para os moldes de 
uma literatura erudita com bases em uma cultura popular. Ademais, busca-se 
entender como Ariano inicia seu projeto de transfigurar elementos da cultura 
popular em literatura, a partir de Fernando e Isaura, sua primeira obra em 
prosa, e a (re)construção de um sertão nas perspectivas do Movimento 
Armorial, através de Idelette Santos (2009) e do mito celta Maria Barros (1996).  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Mito. Nordeste. Popular. 

 

 

ABSTRACT: This study analyzes the representation of the notheastern backland 
made by Ariano Suassuna in his re-reading of the medieval work of anonymous 
author, "The novel of Tristan and Isolde", which takes up in literature the celtic 
myth of oral and popular origin; and his contemporary rewriting, "The Love 
Story of Fernando and Isaura" (1956). Both narratives tell the story of courtly 
love between a couple who, as such, live an impossible love. The work will 
briefly consider the mythological process in contemporary times, Mofardini 
(2005), in this contemporary rewriting, through the new conception of the 
world in relation to archaic societies, as well as the configuration of the 
marvelous in the Middle Ages, according to Le Goff (1983). It will be considered 
the ambientization and literary construction about this backland, along with the 
coast of Alagoas, where part of the plot takes place. In addition, it is intended to 
understand, through comparisons, the changes that occurred due to the 
different historical contexts of production and the loss of the magical element in 
the novel of Ariano, as well as to understand the placement of the myth of 
Tristan and Isolde to the molds of an erudite literature based on a popular 
culture. In addition, it seeks to understand how Ariano begins his project of 
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transforming elements of popular culture into literature, starting with Fernando 
and Isaura, his first work in prose, and (re)construction about a backland in the 
perspective of the Armorial Movement, through Idelette Santos (2009) and the 
celtic myth Maria Barros (1996). 
 

KEY-WORDS: Literature. Myth.Northeast. Popular. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando escreve A história de Amor de Fernando e Isaura, em 1956, 

depois de ter largado a advocacia, Ariano Suassuna torna-se professor de 

estética da Universidade Federal de Pernambuco. Ao escrever em advertência 

na publicação da obra em 1994, o paraibano diz que já sonhava com o Romance 

d‟A Pedra do Reino, e que depois de escrever poesia e teatro, resolve avaliar e 

exercitar, através de uma história curta, o projeto de seu sonho. Deste modo, 

nasce A história de Amor de Fernando e Isaura, banhada em valores defendidos 

pelo autor, ―o amor, a honra e a beleza que ilumina os difíceis caminhos da 

retidão, da superioridade moral, da elevação, da delicadeza, e não da 

vulgaridade dos sentimentos‖, estes que são considerados valores ultrapassados 

nos tempos atuais, ainda segundo o autor (SUASSUNA ,1994:4).  

Além disso, o autor diz não acreditar que tal história despertará interesse 

da juventude, pois os conflitos e paixões que perpassam os personagens talvez 

não sejam nem entendidos, já que, segundo o autor, trata-se de uma história 

fora de moda.  Ariano se resguarda e também prepara o leitor dessa história ao 

dizer que os escrúpulos percebidos nos personagens da obra, pertencem a ele, 

do que aos próprios personagens.  

A História de Amor de Fernando e Isaura é uma versão brasileira do mito 

celta, de  origem oral e popular, Tristão e Isolda, e reescrita em prosa através de 

O Romance de Tristão e Isolda, que, por sua vez, vem de  fragmentos de poemas 

do século XII. Ambas, do gênero novela, contam a história do amor cortês entre 

um casal que, como tal, vivem um amor impossível. No mito celta, o enredo 

passeia entre a história do casal e episódios de caráter maravilhoso, como lutas 

com dragões e gigantes e, principalmente, com o efeito do filtro mágico, que 

retém a responsabilidade de fazer o casal manter-se apaixonado por três anos 
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sem que ele possa separar-se. Já no romance de Suassuna, volta-se unicamente 

para a história de amor, perdendo todo o caráter do maravilhoso, presente na 

novela do século XII. 

Deste modo, as duas obras contemplam modos distintos de moldar uma 

realidade: a paixão. No entanto, Ariano traz um enquadramento atual para a 

narrativa, trazendo uma leitura contemporânea, mediante à nova concepção de 

mundo com relação às sociedades arcaicas e suas configurações.No entanto, 

além dessa reconfiguração de tempo e espaço, a obra ganha outro status após a 

leitura da advertência escrita por Ariano: além  de ser uma obra executada com 

perfeição pelo autor, é uma avaliação e exercício literário, antes da sua obra 

maior O Romance d‘A Pedra do Reino. Assim, é possível notar prenúncios de 

seu projeto estético, na reinvenção do sertão, e na  colocação do mito de Tristão 

e Isolda para os moldes de uma literatura erudita com bases em uma cultura 

popular. 

 

1. MITOLOGIZAÇÃO 

 

O mito possui vários conceitos desde a sua origem até a 

contemporaneidade. De início, foi estudado por Jean- Pierre Vernant (1992), 

que observou o seu uso social e como isso implicava na distinção entre Mythos, 

enquanto mito, e Logus, lógica. Para ele, esses dois conceitos se distanciaram 

após a invenção da escrita, pois o Logus deixou de ser apenas palavra, e passou 

a ser também, forma, diferente do mythos, que se restringia a algo puramente 

verbal. A partir daí uma contraposição é feita em relação às sensações 

provocadas pela leitura de algo escrito e a apresentação de algo verbalizado. 

Para Vernant, a leitura exige mais criticidade do leitor, enquanto que assistir a 

algo narrado sugere mais prazer, pois todo o contexto daquilo que é apresentado 

é feito para o espectador-ouvinte. Por isso, o mythos possui caráter fabuloso, 

maravilhoso e fascinante, e o logus, caráter verdadeiro e acessível, segundo 

Morfandini (VERNANT, 1992:173-174 apud 2005:50). 

Além disso, há também a distinção entre o que é mito e o que é história, o 

primeiro como o que Morfandini chama de ―passado longínquo demais para ser 

aprendido‖(p.51) e, o segundo como algo que ―abarca o passado mais recente, 
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que pode ser testemunhado e que tem uma existência real no tempo humano‖ 

(p.51). Da mesma forma que procede na comparação anterior, o mito continua 

sendo considerado algo fantástico, enquanto a história, algo verdadeiro. 

Embasada em Eliade (1978), Morfandini (2005) aponta o fato de que, o 

mito era considerado uma história real e verdadeira que exercia a função de 

separar o real do imaginário. Eliade traz o mito como ―narrativa de criação‖ 

(MORFANDINI, 2005:51): 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento 

ocorrido no tempo primordial, o tempo do fabuloso do ―príncipio‖. Em 

outros termos, o mito narra como, graças as façanhas dos Entes 

Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, 

o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um 

comportamento humano, uma instituição. (1978:11 apud 

MORFANDINI, 2005: 51) 

 

Logo, tomamos o mito como algo que relata alguma ação do divino ou 

sobrenatural que deu origem a algo, alguém ou, até mesmo, como no caso de 

Tristão e Isolda, a um sentimento. Nessas sociedades, pelo fato de o mito ser 

algo que trazia a explicação desses fatores de criação, ele era separado da 

condição de história falsa, sendo colocado na posição de narrativa sagrada pois, 

ao contrário das histórias falsas e profanas, o mito exerce influência direta na 

determinação da origem do homem e de suas singularidades. Essa reafirmação 

de mito enquanto narrativa da criação se deu por meio da linguagem oral, já que 

era necessário não somente conhecer o mito, mas também passá-lo adiante. 

   Ernest Cassirer (1985) defende, sobre essa relação entre linguagem, um 

possível ponto de ligação direto entre a linguagem e o mito, o Pensar 

Metafórico. O autor defende a influência mútua entre as formas linguística e 

mítica: 

A linguagem e o mito se acham em correlação indissolúvel, da qual só 

aos poucos cada um vai se desprendendo como membro independente. 

Ambos são ramos diversos da mesma enformação simbólica, que brota 

de um mesmo ato fundamental, e da elaboração espiritual, da 

concentração e elevação da simples percepção sensorial. (1985:106 

apud MORFANIDI, 2005:52) 

 

Partindo disso, temos o conceito de mito como narrativa sagrada que 

explica a origem do mundo e embasa o comportamento humano de uma 

sociedade por meio de metáforas e que é passado entre gerações de forma oral. 

Esse caráter metafórico é perceptível, principalmente, na poesia lírica. Cassirer 

acrescenta ainda que o mito, dentre a arte, religião e ciência, é a ―primeira 

tentativa de racionalização sobre as coisas‖ (MORFANDINI, 2005:53), ele é 
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trazido quando há a necessidade de se explicar determinados fatos, no entanto, 

ele vai sendo deixado de lado á medida que o pensamento lógico-científico vai 

evoluindo, e a narrativa mítica acaba sendo restringida, com o passar do tempo, 

a literatura, no campo da arte. 

A reconsideração do mito vem, também, junto aos estudos psicanalíticos, 

onde o Freud vai encontrar no mito, que antes era considerado pura 

imaginação, a chave para respostas acerca do ser humano, por meio das 

imagens do inconsciente. Partindo dessa concepção psicanalítica da importância 

do mito, Carl Jung (1997), observando o fato de que todas as culturas possuem 

mitos, sugere a ideia de ―um imaginário coletivo, onde repousam as imagens 

primordiais de caráter estável, universal e inato‖ (MORFANDINI, 2005:54). Ou 

seja, mesmo que cada cultura possua sua mitologia e suas narrativas, Jung 

percebeu a repetição ou a padronização de certas imagens, chamando-as de 

arquétipos. São nessas imagens e símbolos literários que notamos a insistência 

do pensamento mítico. 

Na narrativa ficcional conteporânea, Morfandini (2005) abarca o mito 

como algo que ―tenta explicar o inexplicável‖ (p:54), ou seja, a narrativa mítica 

vai abordar fatos que são justificados somente por meio de soluções que fujam 

do contexto racional do ser humano, levando em conta a função sagrada já 

mencionada, e os seres sobrenaturais responsáveis pela justificativa de uma 

série de fatores que contribuíram para a formação das culturas humanas. Logo, 

o mito nasce, justamente de um momento de necessidade de explicar um fato 

que cause certo conflito existencial. 

Morfandini (2005) corrobora com Mielietinsky, em A poética do Mito, e 

relata que o autor traz à tona a aproximação entre literatura e mitologia por 

meio das várias formas de utilização dos motivos mitológicos na literatura, 

como, por exemplo, a presença da mitologia cristã, substituindo a mitologia 

pagã, na Idade Média. A partir do Renascimento os mitos literários vem na 

forma de ―comportamentos universalmente humanos‖ (Mielietinsky, 1987:331 

apud Morfandini, 2005:55), como Hamlet e D. Quixote. Entretanto, a partir do 

século XVIII até início do XIX, dá-se o período de desmitologização na 

literatura, em contrapartida, aparecem duas formas de relação entre literatura e 

mitologia que Morfandini (2005) explica: 
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―A primeira assenta-se sobre uma concepção antropocêntrica, que dá 

origem ao novo ―mito burguês‖ (Mielietinsky, 1987:324); e a segunda se 

apóia sobre a tentativa de criação de uma nova mitologia que traduzisse 

a identidade entre natureza e espírito humano. Essas duas formas de 

relação com a mitologia se verificam respectivamente nas correntes 

realista e romântica.‖ (p.55-56) 

 

Além disso, o romance mitológico carrega consigo as influências da 

psicanálise, como mencionado, tendo foco no interior do sujeito feito em um 

monólogo interior, desenvolvendo assim, a interiorização da ação principal. 

Mielietinsky cita características do romance mitológico, como ―oposição entre a 

psicologia universal e a história; sincretismo mitológico e pluralismo; ironia e 

transvestimento; repetição rito-mitológica cíclica para expressar arquétipos 

universais; elaboração de papéis facilmente substituíveis para representar a 

rotatividade das personagens‖ (MIELIETINSKY, 1987 apud MORFANDINI, 

2005:57). 

 Mielietinsky observa, também, o que ele chama de ―realismo mágico‖, que 

ocorre quando o mitologismo se dá pela relação entre os motivos da tradição 

folclórico-mitológica local e os critico-sociais. 

 Ainda na contemporaneidade, o mito apresenta a característica de tratar 

de questões não resolvidas, que necessitam de explicações e metáforas para 

serem compreendidas, e que circundam a humanidade. Partindo dessa 

discussão, objetivamos identificar os aspectos de mitologização nas obras O 

romance de Tristão e Isolda e A história de amor de Fernando e Isaura. 

 

1.2 TRISTÃO E ISOLDA VS FERNANDO E ISAURA 

 

O mito ―Tristão e Isolda‖ nos remete ao amor irracional que comprometem 

duas pessoas, envolvendo-as em um amor-paixão impossível, colocando essas 

duas pessoas à prova da morte, fazendo com que os apaixonados vençam as 

situações que lhes são postas a fim de defender tal sentimento. 

A necessidade de se explicar um sentimento tão forte quanto o amor fez 

com que os antigos recorressem à uma justificativa tão abstrata quanto tal 

necessidade: a mágica, o que é respaldado por Morfandini (2005), quando a 

autora fala que ―o mito dá respostas a questões que a razão humana não pode 

compreender‖ (p. 54). A novela possui, ao longo de seu enredo, episódios de 
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caráter maravilhoso, com a presença de elementos simbólicos. O protagonista, 

Tristão, participa constantemente de lutas contra dragões e gigantes, inclusive, é 

após uma luta com um dragão que o guerreiro ganha a mão da princesa Isolda 

para seu tio Marcos, iniciando, dessa forma, a relação em foco do casal. 

Indiscutivelmente, o elemento simbólico que possui mais força na 

narrativa, é o filtro mágico dado ao casal pela criada de Isolda, para dar fim às 

brigas constantes ocorridas durante a viagem à Cornualha. A bebida produzida 

pela mãe de Isolda, também feiticeira, tinha o poder de fazer com que o casal 

que bebesse, permanecesse apaixonado por um período de dois anos, de forma 

com que a separação causaria a morte de ambos. 

Todos esses aspectos simbólicos caracterizam o mito celta oral O romance 

de Tristão e Isolda, como um mito, já que apresenta a necessidade de 

justificativa ao sentimento, nesse caso, o amor incondicional, sendo assim a 

história de origem de algo, na essência do conceito de mythos. 

A história de Fernando e Isaura, em contrapartida, é uma narrativa muito 

simples, focando puramente na relação do casal e sua luta interna contra seus 

sentimentos, discutindo o fato de estarmos nós, enquanto humanos, expostos 

aos devaneios amorosos que nos circundam, caracterizando assim um mito 

contemporâneo. Ao contrário do mito celta, a reescrita paraibana não justifica 

as ações dos personagens por nenhum objeto ou bebida mágica, e sim, pelo 

próprio impulso do sentimento e o acaso que sucumbe os protagonistas a irem 

contra o ―bom senso‖. E assim é traçada a história, por meio de episódios 

puramente cotidianos, sem a característica mágica dos primeiros fragmentos da 

escrita celta, que inspiraram a obra de Tristão e Isolda, sendo esta outra 

característica do mito contemporâneo, já que foi escrito depois do processo de 

desmitologização, recebendo, logo após a influência da psicanálise nos textos e 

no enredo, a partir do uso de imagens psicanalíticas do nosso inconsciente, e 

dos novos paradigmas moderno. 

 

2. LITERATURA POPULAR E (RE)CONSTRUÇÃO DO SERTÃO 

 

É notável que a História de amor de Fernando e Isaura não faz parte da 

estética promovida pelo movimento armorial, ou seja, não é uma obra armorial. 

Sua escrita em 1956 pertence ao momento de maturação deste movimento, que 
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inaugurado em 1970, propõe uma poética, um modo criativo novo, apoiado na 

cultura popular, promovendo a imagem de uma nova literatura e de uma arte 

nacional (SANTOS 2009 : 24) 

Escrita no intuito de exercitar a atividade narrativa, a versão brasileira do 

mito ensaia já a estética armorial, pois faz uso da chamada ―matéria popular‖ 

(FILHO, 1953:422-3 apud SANTOS, 2009:39), ou seja, um meio que traz a 

aproximação do público, que traz a repercussão dessa obra sobre o público 

popular, ―que falam de lutas, de problemas e de aspirações que são seus ou que 

poderiam vir a sê-lo‖ (p.39). Este termo ―matéria popular‖, usado por Hermilo 

Borba Filho em 1953, ao falar da produção de Garcia Lorca, classifica a 

apropriação dessa configuração, estas temáticas que aproximam e acolhem o 

público, através da utilização destas ―pelos escritores cultos‖. Assim, Fernando e 

Isaura, mesmo não valendo-se potencialmente das histórias trágicas como de 

Maria Bonita e Lampião, como é visto nos tradicionais folhetos (um dos motes 

para o movimento), ainda possui certo diálogo com este público. Ao trazer o 

mito de Tristão e Isolda, Ariano emula através desta ―matéria popular‖ uma 

história de amor que conversa com as aflições e os problemas deste público 

popular, trazendo uma nova moldura para este mito celta de origem oral.  

Este enquadramento do mito de Tristão e Isolda no litoral alagoano tanto 

abarca questões universais do amor-paixão que refletem problemas existências, 

quanto ao aproveitamento e direcionamento do espaço. Em Fernando e Isaura, 

além destas mudanças do processo de mitologização na literatura, e das 

escolhas de novos detalhes como os nomes dos personagens, Ariano enquadra o 

mito ao litoral de Alagoas, mas, principalmente, aos moldes e costumes 

populares do povo nordestino. Sendo assim, não se trata apenas de trazer a cor 

local, com a necessidade de pensar uma cidade litorânea - marítima para o 

funcionamento da narrativa, mas de experimentar, na reescrita deste mito, a 

pré-projeção de um imaginário popular nordestino, que, posteriormente, se 

desdobraria no Movimento Armorial e sua estética cultural própria desse 

nordeste. 

Além disso, com relação à colocação do mito de origem celta na História de 

amor de Fernando e Isaura, este direcionamento de espaço feito por Ariano, 

dialoga e valoriza a apropriação deste mito através da elaboração deste espaço 
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ficcional no litoral alagoano. Isto é visto na interação dos personagens com a 

realidade e seu espaço físico que, aos moldes da vida no nordeste, é 

transformado em linguagem trazendo, assim, uma nova roupagem para o mito. 

Como pontua Maria Nazareth Alvim de Barros (1996), que assim como os celtas 

tratavam o mito e a história e a relação com seus espaços, cada versão do mito 

de Tristão e Isolda também propõe um tratamento parecido:  

―Mitificar a história ou historicizar o mito é próprio do 

pensamento celta. Os celtas viviam e sentiam, no mais profundo deles 

mesmo, a irrupção do fantástico no real e vice e versa. A familiaridade 

entre deuses e homens, entre a matéria inanimada e os seres. A 

intercomunicabilidade que se estabelece e a poderosa imaginação da 

qual eram dotados nos permite afirmar, assim como Markale, ‗que tudo 

se mexe e vive em suas epopéias. Os animais falam, as pedras e as 

armas são dotadas de linguagem‘. Sendo assim, acrescentaremos às 

palavras de Markale que os espaços, que atuam como pano de fundo às 

aventuras, também se mexem e vivem, também são dotados de 

linguagem. Nos romances de Tristão evidencia-se a interação entre as 

aventuras que norteiam o rumo da vida dos heróis e o espaço físico que, 

em consonância ou em oposição, atua no desenrolar dos 

acontecimentos‖ (p.299) 

 

Deste modo, os espaços criados por Ariano, com localização no litoral de 

Alagoas, no nordeste brasileiro, são dotados de uma linguagem evidenciada pelo 

autor. Suassuna, ao dar vida ao mito na História de amor de Fernando e Isaura, 

mobiliza seu imaginário de nordeste, e até de sertão, para ficcionalizar uma 

realidade. Estes espaços físicos, a fazenda de São Joaquim, e a cidade portuária 

em São Miguel, entre outros cenários em que a narrativa se passa, não 

funcionam apenas como pano de fundo para a história, mas fazem parte da 

mitificação ou historicização trazida pelo autor. Processo este que se apropria de 

parte da cultura popular local, as barcaças, a pescaria, plantações, costumes e 

moralidades, trazendo uma recontextualização para o mito.  

Não obstante, o modo como Ariano entrelaça a história de Fernando e 

Isaura repõem, de certo modo, o peso simbólico do mito de acordo com o 

contexto de produção e a mudança no processo de mitologização. Logo, a 

materialização simbólica da saída de Fernando de seu espaço de origem, como 
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também acontece com Isaura, são exemplos dessa recontextualização do mito, 

que prevê esta saída como empreendimento dos seus heróis na trama da vida. 

Além disso, este imaginário nordestino de Ariano Suassuna está imbricado 

na estética do seu sertão, promovendo, assim, a (re)construção de um sertão já 

na História de amor de Fernando e Isaura. Ainda segundo Santos (2009): 

―Publicado poucos meses após o lançamento do Movimento Armorial, o 

Romance d‘A pedra do reino torna-se porta bandeira e ostenta um subtítulo 

genérico: ‗romance armorial-popular brasileiro‘. [...] Suassuna explicita-o e 

completa-o com ‗popular‘ e ‗brasileiro‘. A pedra do reino preenche 

perfeitamente seu papel de modelo literário e cultural para o Movimento 

Armorial: inspira composições musicais, poemas e quadros; torna-se o livro de 

cabeceira de jovens artistas e escritores armoriais. (p.49) 

 

Observando a privilegiada posição da principal obra em prosa de Ariano, o 

Romance d‘A pedra do reino, e sua importância para o movimento, a História de 

amor de Fernando e Isaura , enquanto exercício narrativo para a principal obra, 

tem o seu lugar na formação deste movimento. É evidente que a reescrita deste 

mito não é tomada, confessadamente,  pelo autor como oficina da estética do 

Movimento Armorial, ou como lugar onde pode-se achar algum prenúncio seu, 

mas a sua escrita como exercício, e a de outras obras teatrais anteriores revelam 

já o imaginário de Ariano. Não obstante, há, tanto na obra de Fernando e 

Isaura, como no Romance d‘A pedra do reino, a intertextualidade essencial da 

―desaventura‖108 dos heróis, ou seja, desse povo nordestino, com suas aflições, 

problemas e lutas. Esse povo ―desaventuroso‖, que é tomado em Fernando e 

Isaura numa demanda de ―desaventura‖, principalmente, amorosa. Esta  

intertextualidade, também, é vista com  A Demanda do Santo Graal, novela de 

cavalaria arturiana que teve grande circulação na Península Ibérica, estética 

cultural de inspiração do autor. Portanto, esse construto imaginário e estético 

de Ariano já é visto nesta reescrita do mito, como um pré-estética de um 

imaginário popular e cultural nordestino, desembocando enquanto matéria no 

movimento. 

  Além disso, e este é um imaginário fundado nas lembranças de uma 

infância feliz, vivenciada no sertão da Paraíba. Assim, mesmo na reescrita do 

                                                           
108

 Termo utilizado por Ariano Suassuna no Romance d’A pedra do Reino  
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mito e de outras obras antes do lançamento do Movimento Armorial, Ariano 

pode ser considerado, ainda na expressão de Santos (2009), um ―fazendeiro do 

ar‖: 

―A expressão ‗fazendeiro do ar‘, criada por Carlos Drummond de 

Andrade evoca, esses escritores, tão numerosos no Brasil, que, após 

uma infância rural e geralmente privilegiada, procuram na sua obra 

inventar e recriar terras e reinos imaginários. Tal relação com a terra, 

com a região, se ancora em primeiro lugar na lembrança de uma 

infância livre e feliz, numa abolição ou superação do tempo, mas se fixa 

também graças ao exílio, à ruptura com o espaço, ao país da infância. 

Os escritores armorialistas são todos, de algum modo, fazendeiros do ar 

e manifestam assim sua mais íntima relação com o Nordeste.‖ (p.94) 

 

Esta consideração se dá no empreendimento de Ariano, não apenas com a 

reescrita do mito, ou com a criação do Movimento Armorial, mas na sua 

vontade de suspender no tempo e espaço este Sertão vivido em sua infância, de 

materializá-lo e imortalizá-lo através de suas obras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visto isto, a reescrita do mito de Tristão e Isolda, por Ariano Suassuna, 

apresenta uma contextualização moderna do amor-paixão na consciência 

humana atual.  Além disso, é possível constatar a relevância do modo de 

racionalização do mito em sociedades arcaicas, como podemos ver através do 

uso do filtro mágico para explicar a incidência do amor, e depois sua 

reformulação através do surgimento da escrita e da transformação do mito. Não 

obstante, na literatura, é, também, a racionalização antropocêntrica que 

permeia o nosso tempo, na intenção de explicar o inexplicável, como acontece 

na incidência do amor enquanto acaso, ou destino, na reescrita de Ariano. 

Por fim, não se pode deixar de pontuar o gênio do escritor paraibano, em 

ficcionalizar, e recriar o sertão brasileiro, através de um mito com caráter 

universal, que permeia há séculos o imaginário de diversos povos e culturas. 

Sendo esta mais uma maneira de emular a realidade dos apaixonados, daqueles 

que atribuem à diversas causas uma justificativa para seus sentimentos e suas 

ações. Assim, o mito de Tristão e Isolda é e sempre será uma fonte inesgotável 
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para a significação do amor e das questões humanas, seja ele no litoral de algum 

reino da idade médio, ou do sertão nordestino. 
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TRABALHANDO A ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA 

ESPANHOLA 

Laílla Geohana dos Santos Almeida (Discente/UPE)109 

Isolda A. S. Beserra Lacerda (Docente/UPE)110 

Joice Gomes dos Santos (Discente/UPE)111 

Refletir sobre a abordagem comunicativa no ensino de Espanhol como Língua 

Estrangeira (ELE) é uma das questões principais deste estudo, esta abordagem 

se caracteriza por ter o foco no sentido, no significado e na interação entre os 

sujeitos que estão aprendendo uma nova língua. Fundamenta-senas reflexões de 

ALMEIDA FILHO (2002),GÓMEZ (2005), e MARTINEZ (2012) que discutem 

sobre a capacidade cognitiva que o aluno possui ao representar verbalmente 

uma língua estrangeira.Este artigo tem como objetivo desenvolver a prática da 

oralidade no ensino de ELE, a fim de ressaltar a abordagem comunicativa como 

metodologia para a execução desta prática.Os sujeitos envolvidos na pesquisa 

são um total de doze (12) alunos que se encontram em formação inicial e estão 

matriculados na disciplina de Língua Espanhola II do curso de graduação de 

Letras Português/Espanhol da Universidade de Pernambuco – PE. A pesquisa é 

de campo e os dados foram coletados durante as aulas, para esta coleta foi 

realizado em sala de aula uma atividade escrita, denominada de diálogo, que 

pode ser encontrado no corpo do artigo em forma de imagens. Percebe-se que os 

resultados encontrados são positivos, pois os alunos se apropriam da 

abordagem comunicativa  ao cometerem um equívoco no ato da fala, 
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automaticamente, conseguem fazer a correção utilizando da própria língua em 

estudo. 

Palavras-chave: Ensino. Oralidade. Língua Espanhola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é fruto do projeto de monitoria do PFA – Programa de 

Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco tem como 

orientadora a Professora de língua espanhola, Isolda Alexandrina Silva Beserra 

Lacerda, e conta com duas monitoras: Joice Gomes dos Santos e Laílla Geohana 

dos Santos Almeida, ambas fazem parte do curso de Letras da Universidade de 

Pernambuco. Um dos objetivos deste projeto é inserir as monitoras no contexto 

de pesquisa, já que estarão vivenciando e observando sob o olhar de um 

pesquisador os problemas que surgem numa sala de aula. Com foco no 

desenvolvimento da abordagem comunicativa como prática nas aulas de 

graduação do curso de Letras. 

O processo de abordagem comunicativa é de extrema importância, 

quando se trata do ensino de língua estrangeira, esta abordagem tem como alvo 

a desenvoltura da oralidade do estudante de língua espanhola, e defende a 

aprendizagem centrada no aluno não só em termos de conteúdo, mas também 

de técnicas usadas em sala de aula. 

Para este estudo utilizou-se de reflexões de autores que discutem a 

abordagem comunicativa como um meio facilitador na aprendizagem de línguas 

estrangeiras, neste caso Língua Espanhola ALMEIDA FILHO (2002) e 

MARTINEZ (2012). 

Faz-se importante pensar nas estratégias comunicativas que a didática de 

línguas aponta para esta aprendizagem. Segundo GÓMEZ (2005), o 

componente fundamental em qualquer processo de ensino-aprendizagem inclui 

as estratégias de comunicação que o estudante usa, para controlar o processo e 

prevenir as possíveis dificuldades que surgem na comunicação.  
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Para esta pesquisa, apontamos como objetivo geral analisar a oralidade 

dos estudantes matriculados na disciplina de Língua Espanhola II, focalizando 

em como os mesmos estão progredindo na pronúncia desta nova língua. A 

conversação é o objeto principal para esta pesquisa, onde por meio dela, serão 

feitas analises do desenvolvimento dos sujeitos. 

No decorrer deste artigo, serão analisados os dados coletados durante o 

semestre 2017.1 na disciplina de Língua Espanhola II. Foi realizada uma 

pesquisa de campo, onde utilizamos da produção de diálogos elaborados pelos 

graduandos, que através destes, foram feitas observações positivas e negativas 

sobre a oralidade dos sujeitos. 

Este estudo se justifica, pois se sabe que para uma aprendizagem 

satisfatória da língua estrangeira, o aluno deve ter domínio de quatros 

habilidades (ler, escrever, falar e ouvir), pensado nisto e levando em conta que a 

universidade não está formando só professores de língua espanhola, é 

necessário que os mesmos tenham uma fluência sobre tal idioma, e não 

limitando os graduandos em seguirem somente na área da educação, os mesmos 

podem atuar em uma área turística devido à cidade onde a Universidade de 

Pernambuco (campus Petrolina) está localizada ser um local que recebem vários 

estrangeiros, por isso o motivo de tratar da abordagem comunicativa 

juntamente com estratégias na oralidade no ensino de língua espanhola. 

Contudo, percebe-se que há uma grande dificuldade por partes de alguns 

alunos durante a aquisição da LE em especifico a Língua Espanhola. Este 

trabalho trará algumas estratégias para que possam ser usada sem sala de aula, 

para ajudar a trabalhar a oralidade não só em língua espanhola como no ensino 

de outras línguas estrangeiras. 

 

MÉTODO COMUNICATIVO 

O projeto de pesquisa utilizará como fundamentação teórica as reflexões de 

autores que ver a abordagem comunicativa como um meio de aprendizagem 

facilitador para o processo de aquisição de uma segunda língua. 
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A abordagem comunicativa é um meio de interação entre sujeitos que estão 

aprendendo uma nova língua, e serve também como didática para professores 

de língua estrangeira. O uso da comunicação em sala é bastante eficaz quando 

se trata da aquisição de outra língua que não seja a sua língua materna. Este 

tipo de abordagem não está limitado somente na sala de aula, mas abrange 

também um grande espaço no meio social, por exemplo, quando um sujeito 

brasileiro viaja para um outro país, e precisa de alguma informação, ele é levado 

involuntariamente a se comunicar com o sujeito que fala uma língua oposta a 

sua.―A partir de então, a linguagem é inicialmente percebida como meio de agir 

sobre o real, e as formas linguísticas só assumem sentido em normas 

partilhadas.‖ (MARTINEZ, 2012, p 67). 

A oralidade segundo GOMÉZ (2005) é uma das atividades de comunicação que 

podem desenvolver durante um ato comunicativo entre interlocutores, onde a 

mesma é objeto de processo de aprendizagem para a comunicação dos alunos, 

esta expressão oral, também está ligada a quatros destrezas básica da 

linguística: falar, escutar, escrever e ler. 

Quando se trata da oralidade, pensamos no Método Audiolingual, que surgiu 

durante a Segunda Guerra, onde tinha como objetivo ensinar outros idiomas aos 

saldados dos exércitos de uma forma mais rápida. Este método tem como 

objetivo fazer com que o aluno se comunique através de novos hábitos 

linguísticos, fazendo com que o sujeito exercite primeiro as habilidades orais e 

posteriormente as habilidades.O Método Audiolingual faz referência a teoria 

Behaviorista¹, que é o estudo do comportamento, onde esse método vai fazer o 

uso da repetição,e quando dada uma frase aos sujeitos,os mesmos terão que 

repeti-las até conseguir memorizar, e conseguir também como, e quando usar a 

tal frase. 

 

FACILITANDO A COMUNICAÇÃO 

O uso de Estratégias de Comunicação faz com que facilite a aprendizagem dos 

alunos, e principalmente quando se trabalha com alunos que estão matriculados 
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no curso de espanhol II, ou seja, como os sujeitos são ainda iniciantes haverá 

ainda uma barreira que empate que haja uma boa aquisição dessa nova língua.  

Goméz (2005 )traz algumas estratégias que facilite essa comunicação, à frente 

está a competência estratégica: 

A competência estratégica constitui um componente 

fundamental em qualquer processo de ensino-aprendizagem de 

L2 e inclui as estratégias de aprendizagem e de comunicação 

que estudante usa, respectivamente, para lidar com este 

processo e para compensar as possiveis deficiências que 

surgirão na comunicaçaõ. (GOMÉZ, 2005, p.436) 

 

Quando identificado a dificuldade do aluno, podemos fazer o uso das 

competências estratégicas abordadas por Goméz (2005), com a dificuldade 

lingüística pode-se utilizar de fontes de referência como Dicionários e 

Gramática entre outras, em relação a deficiência discursiva é viável a utilização 

do conhecimentos que se tem da língua materna sobre os  modelos discursivos, 

já quando se trata da deficiência sociolingüística um meio bastante facilitador é 

o uso do conhecimento  que se tem da língua materna sobre a adequação das 

funções comunicativas. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho se apresenta como uma pesquisa de base etnográfica e de 

cunho qualitativo. Da etnografia assume um caráter observacional e indagador 

no espaço da sala de aula, tendo em vista que a análise será realizada com bases 

na produção dos diálogos realizados pelos sujeitos. 

Foram observadas e monitoradas aulas na disciplina de Língua espanhola 

II do curso de Letras da Universidade de Pernambuco (campus Petrolina), 

matriculados nesta disciplina existe 12 sujeitos, com faixa etária de 19 - 45 anos 

e todas do sexo feminino. 
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A coleta de dados foi realizada durante todo o semestre e no dia 31 de 

Maio de2017 foi solicitada uma atividade a qual os alunos investigados 

produziram diálogos, onde os mesmos tiveram a autorização de escolher o que 

abordar em sua produção. Abaixo encontra-se os diálogos produzidos pelos 

alunos: 

 
DIÁLOGO I 

 
 

DIÁLOGO II 
 

 
 
 
Os resultados obtidos nestes dados deixam transparecer que os graduandos 

fazem o uso do ―Portunhol‖, ou seja, devido à grande semelhança entre sua 

língua materna (Língua Portuguesa) e a língua estrangeira (Língua Espanhola), 

há uma confusão na escrita de algumas palavras, e um erro bem comum é uso 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
519 

 

dos artigos indefinidos: um, uma, que espanhol troca-se o ―m‖ por ―n‖, e 

também o uso da preposição ―em‖, que assim como artigos indefinidos, no 

espanhol também se troca o ―m‖ pelo ―n‖.  

 

CONCLUSÃO 

O foco deste artigo foi colocar em prática o uso da abordagem comunicativa e 

desenvolver estratégias de comunicação durante as aulas de ELE. Portanto, 

entende-se que os mecanismos dotados pela abordagem comunicativa podem 

viabilizar um ambiente motivador e voluntário para fluir a prática do idioma. 

Tais práticas foram estimuladas através de objetos e pequenos textos que 

motivou este aluno na produção de um diálogo. Pela observação dos aspectos 

analisados concluímos que, a abordagem comunicativa é um método que facilita 

tanto discente na hora de ensinar uma língua estrangeira, como também à 

aprendizagem do docente, fazendo com que o aluno consiga ter uma boa 

aquisição de uma segunda língua.  
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POESIA E PERIFERIA: REPRESENTAÇÃO DE SUJEITOS 
MASCULINOS PERIFÉRICOS NA POÉTICA DE SÉRGIO VAZ 

 
Mercia de Lima Amorim112 

Luciana Sacramento Moreno Gonçalves113 
 
Este trabalho trata da representação dos sujeitos masculinos periféricos na obra 
literária, Colecionador de Pedras, do escritor Sérgio Vaz e tem como objetivo 
analisar como se dá a presença destes personagens, levando em consideração 
suas descrições físicas e psicológicas para assim compreender como tais sujeitos 
são representados na referida obra literária. Para isso, o percurso metodológico 
escolhido foi a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e analítica e 
apoia-se no referencial teórico sustentado por Resende (2008) sobre literatura 
brasileira contemporânea, Hollanda (2013, 2015), Reys (2013) sobre literatura 
marginal periférica. Têm-se como resultados parciais diversos aspectos, como a 
explicitação de que a periferia produz e consome arte e cultura e que a 
Literatura Periférica se contrapõe à visão equivocada que os periféricos não 
leem ou são maus leitores. As temáticas que esses autores trazem em suas obras 
não é algo de um todo desconhecido, pois autores que não fazem parte dessa 
produção específica já tinham falado sobre alguns dos temas retratados na 
contemporaneidade, todavia, o faziam com um olhar de quem está de fora, o 
olhar do ―outro‖, que, por muitas vezes, configurava-se em um olhar 
estereotipado. Já nas produções literárias periféricas, escritas por autores 
moradores de periferias, as personagens ganham ascensão, voz. É agregada no 
texto a voz de quem vivencia tal realidade e não apenas a de quem observa de 
fora ou apenas ouve falar. Há histórias de homens, jovens, trabalhadores, em 
sua maioria negros que não aceitam o discurso repetido de que o destino certo 
dos periféricos é a bandidagem. São sujeitos que em sua maioria são 
humilhados pelos patrões – quando os tem, são vítimas de xingamentos e 
violências nas ruas por policiais, mas ainda assim não se apartam da 
caracterização de trabalhadores honestos. Nas periferias também possuem 
sujeitos interessados em educação, que investem nela e buscam ter acesso aos 
bens culturais, sobretudo, aquilo que é associado à elite - a Literatura.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura contemporânea periférica. Sujeito periférico 
masculino. Sérgio Vaz. 
 
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA CONTEMPORÂNEA 

PERIFÉRICA 

 

Desde a última década do século XX está brotando das calçadas 

periféricas um movimento literário identificado por alguns escritores de 

                                                           
112

 Mestranda em Estudos de Linguagens pelo Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagens – 

PPGEL/UNEB-CAMPUS I. E-mail: merciaamorim.92@gmail.com. 
113

Doutora em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

PUCRS. Professora efetiva na Universidade do Estado da Bahia – UNEB. E-mail: lusamog@gmail.com. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
522 

 

periférica. Tal cena literária nos faz refletir sobre os aspectos da realidade 

social, ligados à carência e marginalidade, às vivências, com condições 

precárias, da maioria dos habitantes de periferias, devido a problemas de 

infraestrutura, dificuldade de acesso à escolarização, ao mercado de trabalho e 

ao consumo de bens culturais e materiais.  

Este cenário contemporâneo da produção cultural e literária das 

periferias brasileiras no qual a escritora Beatriz Resende (2008) destaca como 

sendo o estudo das produções mais recentes, especificamente do fim da década 

de 1990 até os dias atuais é movimentado pela articulação de artistas, 

especialmente, os escritores periféricos, como é o caso de Sérgio Vaz, autor do 

objeto de análise deste trabalho. Este intenciona fomentar espaços de exposição 

e visibilização das vozes periféricas bem como da ascensão dos sujeitos de 

periferias e, consequentemente, de tais espaços, tendo como resultado a 

ressignificação e a criação de uma perspectiva positiva desses espaços. 

Neste fenômeno literário a ―palavra‖ surge em altíssimo e bom som,―a 

palavra não apenas como expressão ou comunicação, mas também a palavra 

como recurso. Recurso educativo, recurso econômico, recurso de inclusão 

cultural e social‖ (HOLLANDA, 2015, p. 3). ―Trata-se de uma literatura que não 

propõe só um novo escritor, mas também um novo leitor. De um poeta que sai 

do casulo e se alia à sua comunidade, seu município e ao seu país. Um artista-

cidadão‖ (HOLLANDA, 2015, p. 3). 

Reys (2013) qualifica este fenômeno da literatura periférica como 

insólito, original, seguramente pelo fato desta movimentação partir de um 

espaço tradicionalmente excêntrico quando se trata de produção cultural e 

escrita literária. Além disso, acrescenta ainda que esta literatura é também 

combativa, rebelde e criativa podendo esta leva literária ser definida como: 

 
[...] uma literatura de autorrepresentação, com uma dimensão política 
e social importante – a enunciação de realidades invisibilizadas, feita 
por setores sociais que historicamente têm tido um acesso mínimo à 
palavra escrita, em um contexto no qual a língua, sobretudo escrita, 
tem servido como mecanismo de dominação desde os tempos 
coloniais. São obras que se colocam intencionalmente fora do cânone 
literário: pela temática, pelo lugar de onde se fala desta temática, pela 
utilização de uma linguagem híbrida carregada da oralidade popular, 
pelos meios de produção e distribuição, que muitas vezes consistem 
em publicações artesanais e/ou independentes e venda de mão em 
mão nas ruas, bares e saraus, assim como a veiculação por meio de 
blogs e páginas da internet. (REYS, 2013, p.14 e 15). 
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Essas características da Literatura Periférica são fortalecidas por Resende 

(2008) quando ela diz que há uma habilidade nos escritores dessa nova geração 

―uma espécie de performer, revelando a persona do autor‖, (p.16). Eles não 

esperam ser consagrados pelas academias ou mercado editorial para publicarem 

suas obras, ―publicam como possível‖, (RESENDE, 2008, p. 17), em sua maioria 

através dos benefícios oferecidos pela internet e dos meios tecnológicos.  

Assim, a perspectiva da Literatura Periférica é aquela que enfatiza 

questões referentes aos espaços e sujeitos que são marginalizados em todos os 

aspectos, transformando dessa maneira o objeto de suas escritas em sujeito do 

discurso. Dessa forma, os escritores periféricos possuem a necessidade de 

romper com a hegemonia dos cânones e abranger todos os espaços e sujeitos 

que geralmente encontram-se excluídos das produções literárias tratadas como 

clássicas ou legítimas, tanto como autores quanto como personagens.  

 

UMA ANÁLISE DAS PERSONAGENS MASCULINAS  

 

Nesta sessão será realizada uma análise de alguns poemas do escritor 

Sérgio Vaz componente da obra Colecionador de pedras (2013) com o intuito de 

perceber como se dá a presença das personagens masculinas, identificando suas 

descrições físicas e psicológicas a fim de saber como os sujeitos periféricos são 

representados por meio destas. O primeiro poema a ser analisado é o 

Colecionar de pedras, no qual o título está inteiramente interligado com a vida 

da personagem protagonista do poema, Pedro/pedra, que desde o significado de 

seu nome que significa ―pedra‖, ―rochedo‖, e seu nascimento, depara-se com 

dificuldades para sobreviver e enfrentar a vida que é recheada de ―pedras‖, 

obstáculos pelos caminhos. 

O termo ―pedra‖ é citado no decorrer do poema por oito vezes, sendo que 

as cinco primeiras dá sentido ao contexto de luta, dificuldade sofrida pela 

personagem que foi ―recebido pelo destino com quatro pedras na mão‖ (VAZ, 

2013, p. 26). Mesmo sendo órfão de pai, Pedro é considerado como uma ―pedra 

preciosa‖ (VAZ, 2013, p. 26), tornou se ―pedra lascada‖ (VAZ, 2013, p. 27), 

tendo que ofuscar sua infância, já que passou fome e por isso transformou-se 
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em homem precocemente ―por causa da pobreza (a pedra do seu sapato)‖ (VAZ, 

2013, p. 26). O mesmo foi obrigado a trabalhar na sua infância para sobreviver, 

era pobre, humilde, mas não se curvou diante das adversidades, não permitia 

ser humilhado. E as três restantes citações juntamente com a denominação do 

derivado ―pedregulho‖, referem-se a momentos em que a personagem recolhe 

essas pedras e dá sentido a sua vida.  

Pedro é um poeta ―colecionador de pedras‖, – a exemplo do poeta Sérgio 

Vaz –, sujeito que (re) significa sua vida através da poesia, que escolhe usar 

essas ―pedras‖ como uma forma de aprendizagem, como materiais para 

construir um futuro melhor, e por incomodar ―tornou-se pedregulho no rim do 

sistema‖, (VAZ, 2013, p. 27), pois é uma ―rocha onde a vida queria grão de areia‖ 

(VAZ, 2013, p. 27), apesar de suas limitações financeiras devido à pobreza, 

fome, não se apequenou, sonhou alto, e por isso tornou-se poeta que ―canta sua 

dor, rima a dor alheia‖ (VAZ, 2013, p. 27), é um poeta que expressa em seus 

poemas tanto as suas vivências quanto daqueles que vivem ao seu redor, ―e sem 

deixar pedra sobre pedra do rancor, o amor ele sampleia‖ (VAZ, 2013, p. 27).  

Pedro, portanto, é uma personagem representante de um homem órfão, pobre, 

desprovido de infância, porém, é amoroso, sonhador, lutador, humilde, apesar 

das influências negativas da vida.  

A personagem identificada apenas como pai de Pedro, personagem citada 

acima, também do poema Colecionador de Pedras, não possui um nome 

específico, desde então se percebe que o mesmo se trata de uma pessoa ―sem 

importância‖ que por meio do contexto da poesia identificamos o porquê dessa 

falta de credibilidade do autor para com esta personagem. O mesmo trata-se de 

um ―pai‖ no sentido biológico da palavra, já que foi ele quem doou o esperma 

por vias tradicionais para geração de um filho, porém este filho nunca teve 

assistência. O artigo definido (o) que antecipa o termo (pai), ―o pai, espinho de 

trepadeira, apenas doou o esperma‖ (VAZ, 2013, p. 26), por possuir uma função 

de definir, caracterizar algo em particular, deixa claro que a mulher depositória, 

mãe de Pedro, a Dona Ana, uma mulher adulta, negra, jardineira, pois plantava 

flores sobre pedras, deixando claro que ela é uma mulher iluminada, 

persistente, sonhadora, esperançosa, sabe de onde veio a ―doação‖ do esperma, 

este doador, portanto, não é um homem desconhecido para Dona Ana, mas 
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pode ser para seu filho, Pedro. Este ―pai‖ representa uma pessoa arrogante, 

ignorante, insensível por não cumprir o seu papel de um verdadeiro ―Pai‖.  

Vaz não declara explicitamente no contexto do poema Colecionador de 

Pedras, mas este pode ser também uma homenagem ao líder dos Racionais 

MC‘s, Mano Brown, que tem o nome de batismo, Pedro Paulo Soares Pereira, 

sendo o primeiro nome deste, nome também da personagem de Vaz. O nome de 

sua mãe, assim como a personagem, mãe de Pedro, também é dona Ana. 

Pedro/Brown, apesar de saber que seu pai tinha origens italianas, era órfão. 

Assim como a personagem Pedro, Brown também se tornou poeta, é um homem 

que possui aversão à mídia, traz marcado nas letras de seus textos as vivências 

que teve na periferia, especificamente a Capão Redondo, extremo sul de São 

Paulo, onde foi residente, ―o poeta canta sua dor, rima a dor alheia e sem deixar 

pedra sobre pedra do rancor, o amor ele sampleia‖ (VAZ, 2013, p. 27). 

Estes últimos versos citados são pontos cruciais para entendermos a 

narrativa de Vaz. É essa mensagem que quer deixar em seus textos literários. 

Embora haja nestes poemas sofrimentos intensos por várias questões sociais, o 

poeta engrandece a capacidade que o indivíduo tem de ressurgir, renascer. A 

transformação do ódio, rancor que havia em Pedro, por amor, é exemplo deste 

renascimento. Só o fato de a pessoa resistir a atos, situações tão humilhantes 

que a vida lhe prega, já é um modelo de vencedor.  

Assim como Pedro, os sujeitos periféricos recebem muitas pedradas na 

vida, encontram vastos obstáculos pelos caminhos, tem uma vida sofrida, 

porém, assim como Pedro, que se tornou ―pedregulho no rim do sistema‖ (VAZ, 

2013, p. 27), assim também é com a maioria dos sujeitos periféricos que Vaz 

tenta e consegue representar, já que há legitimidade em seus enunciados, por 

falar através de observações de quem olha com o ―olhar de dentro‖.   

Pedro contrariou as estatísticas, já que se fez rocha onde a vida queria 

que fosse apenas grão de areia, assim como vêm contrariando os indivíduos que 

moram em espaços periféricos, graças e muito a esta literatura que tem brotado 

dos becos e vielas periféricos. Vale frisar, não é apenas na narrativa de Vaz que 

há esta característica, na maioria dos escritores (as) periféricos (as), há um 

artista que se revela como um agente transformador, um artista como bem 

define Vaz, cidadão.  
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A situação da personagem ―Daniel‖ do poema Gente Miúda, é um dos 

casos representantes da invisibilidade, situação esta que perpetua a sociedade 

brasileira, especialmente nos bairros periféricos urbanos. Daniel, personagem 

protagonista é um homem já adulto, mas sem documentos, o que deixa 

subtendido que o mesmo não possui identidade, não está inserido na sociedade, 

é considerado um bicho por ter vivido em condições miseráveis pelas ruas, um 

indigente, assim como vários outros que dormem nas ruas do Brasil, ―quase um 

bicho, dormia na rua sobre as notícias e acordava na sarjeta, na calçada ou no 

lixo‖ (VAZ, 2013, p. 30), alimentava-se apenas de migalhas, com trajes que 

cobriam apenas as partes íntimas, já que, seus ―trapos – fardas dos miseráveis – 

cobriam-lhe apenas o peito, a bunda e o pinto‖(VAZ, 2013, p. 30). Daniel é 

alguém abandonado pela sociedade, sem olhares ao menos de compaixão. Esse 

dado é revelado quando no poema explicita que a personagem não possuía 

amigos humanos, mas um cão, animal considerado irracional que, porém lhe 

protegia daqueles considerados racionais, ―amigos? Só os cães‖ (VAZ, 2013, p. 

30), que o protegia dos seres humanos. Daniel viveu apenas 37 anos de idade 

como se não houvesse existido, com uma aparência física desgastada, velha, 

abatida devido aos maus tratos e sofrimentos que foi obrigado a enfrentar 

durante seu pouco tempo de vida. Foi um desconhecido, condenado a 

invisibilidade, a inferioridade que como o próprio título nos deixa entender, 

Daniel foi ―gente miúda‖, sem valor para sociedade.  

O poema Cal Max, em relação ao seu título, nos faz no primeiro momento 

pensar no filósofo Karl Marx, mas, na verdade, a história de vida da personagem 

desse poema é bem diferente da do filósofo. Há aqui o poder da antítese. A 

personagem ao contrário de Karl Marx nasceu na pobreza e tornou-se pintor, 

―mas nada de Picasso, Van Gogh ou Portinari: pintava parede, mansão,muro e 

pé de árvore‖ (VAZ, 2013, p. 46). O termo ―Cal‖ faz menção à tinta para pintura, 

material de construção de pedreiro, serviços estes braçais e subalternizados, 

característicos dos trabalhadores das periferias brasileiras. E ―Max‖, podendo 

ser associado a um apelido dado à personagem que tem como nome de 

identidade Maximiliano.   

Maximiliano um jovem que como já mencionado era pintor, não um 

artista famoso com boas condições financeiras, mas, assim como seu pai, um 
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pintor comum, que como expressa o narrador, não era um sonhador, e se 

sonhasse seriam sonhos ―pretos, seriam brancos, cinzas de fato‖ (VAZ, 2013, p. 

46). O autor usa o termo ―comunista‖ fazendo trocadilho com a palavra 

―comum‖, para dizer que a personagem morava em bairro periférico, espaço 

―onde os vizinhos tinham em comum, a mesma miséria‖ (VAZ, 2013, p. 46). 

Desprovido de afeto, carinho, amor, a ponto de pensar que a exposição desses 

sentimentos era pieguice, frescura, algo sem importância. Não tinha muitos 

amigos, era um jovem solitário e as pessoas as quais se serviam de seus 

trabalhos, pinturas, não o considerava, o mesmo era sem importância para 

sociedade já que a única lembrança sua, era a da sua condição profissional, um 

pintor.  

É possível percebermos também nos versos dos poemas de Vaz, 

discussões que nos fazem repensar os fatos sociais que representam o contraste 

que é a luta diária do sujeito periférico e o sujeito da elite, como são os casos das 

personagens ―Vítor‖ e ―Hugo‖ do poema, Os Miseráveis. Este é um poema de 

Vaz que podemos relacionar com outra obra, neste caso, o romance de mesmo 

nome do escritor Victor Hugo, no qual retrata em sua narrativa a condição 

humana em todos os níveis da sociedade, tanto dos nobres quanto dos 

excluídos. E na poesia de Vaz não é diferente, já que traz a tona dois lados bem 

visíveis da população brasileira. Denuncia através das suas personagens Vitor e 

Hugo, a miséria, a falta de justiça, e a utopia de um mundo melhor, 

características estas também presentes na maioria dos poemas de Sérgio Vaz.  

Há neste poema o reflexo de julgamentos sociais estereotipados da 

sociedade em relação às duas personagens que cometem as mesmas 

transgressões, porém, uma representa as classes minoritárias e a outra as 

classes médias e altas. Ao que corresponde à remição, o pobre, na maioria das 

vezes, só encontra guarida, salvação, por meio da religião, sendo esta a cristã 

protestante, já o rico, esconde-se em ternos e gravatas, caros importados e 

luxuosos, sendo estas características mais comuns aos políticos corruptos.  

Vitor é um jovem órfão, pobre, vive uma vida sem sentido, ―sem norte, 

sem seta‖ (VAZ, 2013, p. 57), não teve a infância que toda criança merece, não 

teve brinquedos, o que pode ser representado no verso ―pés no chão, nunca teve 

bicicleta‖ (VAZ, 2013, p. 57), transformou-se em bandido/ladrão, mas roubava 
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para conseguir se alimentar com o pão, questão da lei da sobrevivência. Não 

possuía amigos, mas parceiros do crime, o que deixa subtendido que há vários 

jovens na mesma situação de Vitor. O mesmo tinha a cara na notícia, mas era 

reconhecido pela sociedade como bandido, mais um prisioneiro. Por falta de 

opção segue uma religião, mas sem vocação.  

Já Hugo, teve um nascimento de luxo, diferente de Vitor, não passou por 

privações, necessidades financeiras. É um exemplo de pessoa hipócrita, sem 

escrúpulos, vive de aparências. Tornou-se também em bandido, na verdade um 

―salafrário‖ (VAZ, 2013, p. 57), pois roubava para reforçar, aumentar o salário, 

este, porém, não virou prisioneiro, vive impunemente e chega até ser candidato 

a presidente. Hugo pousa para revistas, é reconhecido como uma pessoa 

importante.  

Observam-se nestas duas personagens exemplos marcantes da sociedade 

brasileira, dois jovens que comentem delitos, porém apenas um repara seus 

atos, enquanto o outro vive impunemente. É instigante o que no poema deixa 

subtendido, o pobre periférico, às vezes, só encontra guarida, salvação por meio 

da religião, sendo esta a evangélica, e o burguês elitizado, nesse caso, pode ser 

comparado a um político, porém, este não se redime de seus erros, ao contrário, 

continua procedendo de má fé, roubando, não apenas um, mas uma maioria, e 

ainda assim não são sentenciados pelos seus crimes. Esta é a lei da impunidade, 

em que apenas o pobre é condenado, enquanto o rico, o de classe média alta 

continua cometendo atrocidades, até porque o que prezam nesta situação é o 

fato do ter e não ter.  

No poema Jorginho, a personagem de mesmo nome é aconselhada a não 

nascer e sim a se enforcar com o cordão umbilical para não ter que enfrentar 

este mundo de cão, para não ter que ser órfão de pai, analfabeto e ser uma 

―criança sem infância‖, usuário de drogas e na sua juventude não ser mais um 

desempregado, apenas mais um jovem sem valor e importância para sociedade. 

Jorginho é considerado ainda um feto, por ainda não ter nascido, mas o 

narrador prevê um futuro para esta personagem, a mesma foi colocada nesta 

análise no quadro de personagens crianças/adolescentes masculinas por essa 

ser a categoria de menor esfera ao que diz respeito à faixa etária de idade. O 

mesmo como já dito é advertido a não nascer, pois se nascesse iria ser órfão de 
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pai, pois este iria sair pra trabalhar e nunca mais iria voltar, iria morar em um 

barraco em condições miseráveis, no espaço que cabem apenas dois, mas que lá 

estaria mais dez, um ambiente superlotado, sem infraestrutura. Jorginho não 

teria o que comer e o que beber, iria passar fome, uma criança desnutrida, iria 

ficar com a ―barriga inchada, mas sem nada pra cagar‖ (VAZ, 2013, p. 72). Se 

com todos esses empecilhos, pedras no seu caminho, ainda assim chegasse a 

uma fase que poderia já frequentar a escola, este também não iria ter esse 

privilégio, iria ser analfabeto, ―não vai ler nem escrever‖ (VAZ, 2013, p. 72), ao 

contrário, ―vai cheirar é cola‖ (VAZ, 2013, p. 72), e tornar-se um pedinte para 

poder sobreviver, nesse caso, não teria infância que toda criança merece ter. Na 

sua adolescência já teria se tornado um menor carente, infrator, delinquente.  

É levando em consideração a todos esses obstáculos que está propício a 

fazer parte da vida de um futuro nascido de periferias urbanas brasileiras, que o 

poeta periférico, o autor deste poema, aconselha que esta personagem, se for 

esperta, que se enforque, que se mate com o cordão umbilical. Na visão do autor 

não há privilégio ou qualquer benefício para que essa criança venha nascer. Vale 

ressaltar que não se quer dizer aqui que o que espera as crianças periféricas 

brasileiras seja apenas a pobreza, a fome, o analfabetismo, o abandono dos pais, 

e futuramente o mundo do crime, porém, infelizmente esta é uma cena bastante 

comum nestes espaços, já que estes locais são vistos pelos detentores de poder 

como um recinto indigno de investimentos de bens materiais, econômicos e 

culturais.   

Diferente de Jorginho é o que acontece no poema Pé de Pato. Aquilo que 

denominamos de polissemia, jogo das palavras empregadas, também 

encontramos aqui. Neste poema, o autor, Sérgio Vaz trata sobre a questão do 

desenvolvimento intelectual e acadêmico de Bruno, personagem protagonista 

do poema. Para falar sobre o ingresso do jovem na universidade o autor pelo 

viés da antítese usa o verbo ―matar‖, na terceira pessoa no singular do pretérito 

perfeito do indicativo.―Bruno matou a mãe... matou todo mundo de saudade‖ 

(VAZ, 2013, p. 98).  

 O interessante dessa questão é o fato desse verbo subtender logo de 

início a um assassinato real, concreto, um ―tirar a vida‖ do outro, de sua família, 

de seus amigos. Porém, o objetivo autêntico desta expressão, ―matou‖, a 
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compreensão, apreensão e significação intencionada no contexto do poema, 

pelo leitor, só acontecem no fim do poema, no momento em que o autor usa o 

substantivo ―saudade‖ e o conectivo ―quando‖. O verbo matar, dessa forma, 

funciona neste contexto no sentido figurado, no qual o autor, por meio da figura 

de linguagem, a hipérbole, afirma de maneira exagerada e intencional que 

Bruno ―matou‖ seus parentes e vizinhos, mas ―matou‖ de saudade. Na verdade o 

que acontece é que estes parentes e vizinhos sofrem com a ausência do garoto, 

sentem falta, saudade.  

A expressão ―pé de pato‖ é uma gíria referente a grupos de indivíduos 

―justiceiros‖, vingadores, que matam pessoas de acordo as suas próprias leis, 

especificamente nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos. Mas, Vaz 

utiliza dessa expressão pelo viés da antítese, como já mencionado, para dizer 

que a personagem desse poema, Bruno, é um jovem pobre, morador de 

periferia, que se vinga sim, mas do sistema, e mata a todos também, mas de 

saudade, por ter estudado em escolas públicas de má qualidade e ainda assim 

ter conseguido ir para faculdade. Bruno é um jovem querido pelos seus 

familiares e amigos, por isso que estes sentem sua ausência quando se afasta 

para ir para faculdade. É estudioso, inteligente, persistente, vive na contramão 

das ―estatísticas periféricas‖, na qual os jovens são vistos apenas como usuários 

de drogas e ―marginais‖.  

O poeta de maneira implícita nos faz refletir sobre atitudes advindas de 

jovens periféricos na contemporaneidade. Na verdade o que Vaz permite que 

seja compreendido e apreendido em seu poema é sobre as concepções, as vezes 

estereotipadas e preconceituosas que estão atreladas aos jovens periféricos, 

aqueles que residem em espaços carentes distanciados dos centros tanto 

geográficos quanto socialmente. A personagem Bruno, representa aqui os jovens 

periféricos que não mais estão envolvidos com o mundo do crime, das drogas, 

que muitas vezes estes são os primeiros caminhos a eles oferecidos, mas jovens 

acadêmicos, que estudam, lutam por um futuro melhor, diferente daqueles já 

predeterminados para eles por aqueles que se sentem os ―donos do poder‖. Aqui 

Vaz nos mostra a outra realidade da história familiar que há pouco tempo só 

poderia ser privilégio dos filhos da burguesia.  
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AS PEDRAS NÃO FALAM, MAS QUEBRAM VIDRAÇAS: CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

Das personagens identificadas como homens adultos, jovens e 

adolescentes/crianças, pode-se perceber que o autor Sérgio Vaz não se apega as 

características físicas já que não traz explícito em seus textos muito dessas 

particularidades. Dentre os 6 poemas analisados, com um total geral de 8 

personagens, apenas em 3 destes poemas encontram-se personagens com 

atributos físicos como é o caso de ―Pedro‖, por exemplo, do poema Colecionador 

de Pedras, que o narrador deixa explícito que ―Deus deu-lhe a vida, a mãe, luz e 

pele escura‖ (VAZ, 2013, p. 26), deixa claro aqui que o mesmo possui 

consequentemente uma pele escura. ―Daniel‖, do poema Gente Miúda, é 

descrito como uma pessoa ―banguela‖, já que tinha ―os dentes em intervalos‖, 

com aparência velha apesar da pouca idade, apenas 37 anos e ―Hugo‖, do poema 

Os Miseráveis, que com a ―pele branquinha, nunca teve inverno‖ (VAZ, 2013, p. 

57). Nota-se que o autor dá a estas personagens resumidas características 

físicas, mas esbanja características psicológicas e ou comportamentais como 

pode ser apreendida na análise acima realizada.  

As personagens de Vaz, psicologicamente, representam a ordem da 

diversidade, não são apenas bandidos, mas também, não são somente os 

mocinhos, representam, dessa forma, as pessoas comuns que existem na 

sociedade. Subtende-se, portanto, que o autor não deseja valorizar em seus 

textos características físicas. Mais importa para ele as características 

psicológicas, os comportamentos destas personagens, como estas são notadas 

diante da sociedade, já que relata e representa, em suas narrativas, sujeitos que 

são vitimizados, pelos processos de marginalização, aqueles que pertencem às 

minorias étnicas, os desempregados, pobres, entre outros.   

Ao que diz respeito às condições profissionais das personagens 

analisadas, percebemos que a maioria destas não possuem profissões, não 

trabalham, apenas Maximiliano que assim como seu pai, era pintor, mas não 

como ―Picasso, Van Gogh ou Portinari, mas pintava parede, mansão, muro e pé 

de árvore‖ (VAZ, 2013, p. 46). Diferente dele é Hugo, de Os Miseráveis, em que 

ganha a vida roubando da sociedade sendo um político corrupto.  
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De acordo com as leituras e análises realizadas foi permitido perceber, 

compreender e dividir os poemas escolhidos para análise em questão, com seus 

respectivos personagens em categorias de temas diferentes, levando em 

consideração a predominância de terminada temática em cada texto. Esta 

subdivisão se firma em quatro blocos temáticos da seguinte maneira. O poema 

Colecionador de Pedras está dentro das temáticas que envolvem questões como 

a pobreza, a violência e a descriminação racial. As temáticas sobre miséria, 

moradores de ruas, invisibilidade social, crianças de ruas e trabalhos em 

condições precárias, encontram-se presentes nos poemas, Gente Miúda, 

Jorginho e Cal Max. Sobre bandidos, hipocrisia, deslealdade vê-se em Os 

Miseráveis. Por fim, questões como, por exemplo, busca pelo desenvolvimento 

intelectual/ acadêmico do indivíduo perpassa-se as entrelinhas de Pé-de-Pato. 

Em vista disso, outra questão que fica evidente nos textos poéticos de 

Sérgio Vaz, é que embora na obra Colecionador de pedras predominempoesias 

sobre histórias de vida de desempregados, traficantes, mendigos, miseráveis, 

crentes desonestos, policiais e políticos corruptos, há poesias sobre temas 

abstratos, como sonhos, esperança, amor, inveja, angústia, desejos e vingança. A 

intertextualidade, a ambiguidade, a comparação, a metáfora, a antítese, a ironia, 

a hiberbole, o humor, são constantes na poética em questão.  

Há nos versos e estrófes dos poemas de Vaz, histórias de homens, jovens, 

trabalhadores, em sua maioria negros e de pessoas que não aceitam o discurso 

repetido da classe média, daqueles que estão fora da realidade, de que o destino 

certo dos periféricos é a bandidagem. São sujeitos que em sua maioria são 

humilhados pelos patrões – quando os tem, são vítimas de xingamentos e 

violências nas ruas por policiais, mas ainda assim não se apartam da 

caracterização de trabalhadores, homens honestos. 

Tal dado sinaliza que não há como negar que, de fato, há uma nova face 

de representação dos marginalizados para a sociedade e Vaz, enquanto escritor 

representa em seus versos às mais diversas faces reais dos sujeitos periféricos. A 

literatura periférica não se limita a relatar o cotidiano próximo dessas 

populações, mas se expande para tratar de temas universais. Esses fatores 

exercem funções fundamentais para pensarmos como se dá a representação 
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tanto da literatura períférica contemporânea quanto dos sujeitos masculinos 

periféricos na obra do escritor Sérgio Vaz. 
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LIVRO DE IMAGEM: POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

Adriana Maria Santos de Almeida Campana114 

Flavia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos115 

 
O livro de imagem, recurso didático que não possui texto verbal, apenas a 
narrativa imagética surge como uma possibilidade nas salas de aula da 
Educação Infantil. Mas partindo das minhas observações iniciais enquanto 
estagiária no curso de Pedagogia (UNEB) e posteriormente professora da 
Educação Infantil do município de Petrolina percebe-se a surpresa dos sujeitos 
ao abordar a literatura imagética, pois, mesmo com muitos livros de imagem no 
mercado literário e nas bibliotecas das escolas, não parecem ser considerados 
no contexto formativo. O presente artigo visa problematizar a utilização do livro 
de imagem enquanto recurso pedagógico nas salas de aula da Educação Infantil 
e suas possibilidades no sentido da desconstrução de um discurso hegemônico 
normalmente presente na TV, internet, revistas, livros didáticos e paradidáticos. 
A metodologia utilizada para a problematização foi a Pesquisa Bibliográfica 
(FONSCECA, 2002). O arcabouço teórico do artigo está pautado na discussão da 
Cultura Visual (HERNÀNDEZ, 2000, 2007) que aponta a necessidade de uma 
leitura de imagem crítica/reflexiva para que as crianças não aceitem 
passivamente imagens que lhe são impostas; na análise e leitura visual 
(MANGUEL, 1997; MARTINS, 2007 e FREIRE, 1988) entendendo a leitura de 
imagem tão importante quanto a leitura da palavra escrita. Por intermédio 
desse artigo pretende-se discutir possibilidades da leitura de imagens numa 
perspectiva da aprendizagem crítico/reflexiva referente à Cultura Visual na 
formação dos indivíduos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Livro de Imagem. Educação Infantil. Cultura Visual.  
 

1. INTRODUÇÃO 

O livro de imagem, recurso didático que não possui texto verbal, apenas 

narrativa imagética (COELHO, 2000; SPLEGER, 2017), pode se constituir em 

um caminho para quebra de um discurso hegemônico no que diz respeito à 

leitura e à imagem do semiárido nordestino (CAMPANA, 2014). Nessa 

perspectiva, intento a necessidade dos professores estarem atentos a isso. 
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Trago algumas experiências de sala de aula (CAMPANA e TELES, 2016; 

CAMPANA e VASCONCELOS, 2017) para contemplar a proposição de que o 

livro de imagem pode ser protagonista em espaços educativos. 

2. LEITURA, DO QUE ESTAMOS FALANDO? 

Entendo a leitura num contexto maior, de atribuir significado a, seja a uma 

imagem, seja a um texto escrito e cada leitor possui o seu olhar e a sua própria 

leitura. E tais leituras podem e devem estar associadas a palavra, tanto falada 

como escrita. 

O livro de imagem, de acordo com Camargo (1995, p.70), mostra a perspectiva 

de um novo modelo de letramento, ou seja, uma nova maneira de ensinar a ler e 

escrever dentro do contexto do aluno que,  

Segundo a experiência de cada um e das perguntas que cada 
leitor faz às imagens, ele pode se tornar o ponto de partida de 
muitas leituras, que podem significar um alargamento do 
campo de consciência: de nós mesmos, de nosso meio, de nossa 
cultura e do entrelaçamento da nossa com outras culturas, no 
tempo e no espaço. (CAMARGO, 1995, p.70). 

Muitas vezes condiciona-se a leitura à palavra escrita e a abordagem imagética, 

bastante importante nos dias de hoje, fica esquecida. E no afã de ensinar a ler 

palavras, as imagens acabam sendo deixadas em um segundo plano. 

Contrário a essa ideia, Martins (2007, p.30) entende leitura como ―processo de 

compreensão e expressões formais e simbólicas, não importando por meio de 

que linguagem‖, ou seja, podendo abarcar outros espectros do comunicar e do 

conhecer, tais como visual, sonoro, tátil, etc.  

A leitura de mundo também é contemplada nas palavras de Freire (1988, p.9) 

que a entende como aquela que ―precede a leitura da palavra‖. Nesse aspecto 

intuo a importância do entendimento de leitura e consequentemente do 

letramento.  

Nesse mesmo caminho, Soares (2002, p.156) pontua considerações de vários 

autores sobre letramento, entendendo que não há um único letramento e sim 
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letramentos, onde a imagem, entre outras linguagens, também está inclusa 

nesses letramentos definidos como: 

Diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais em função, ora 
dos contextos de interação com a palavra escrita, ora em função 
de variadas e múltiplas formas de interação com o mundo- não 
só a palavra escrita, mas também a comunicação visual, 
auditiva, espacial. 

Quebrando um dos mitos da escrita e entendendo outros vieses da leitura, Olson 

(1997, p.25) ressalta que ―a linguagem oral é um instrumento e uma riqueza 

fundamental da mente; a escrita, embora importante, é sempre secundária.‖.   

Nessa perspectiva, o livro de imagem contempla alunos que não conseguem 

ainda, decodificar a palavra escrita como outros da sala, mas que se sentem 

estimulados pelo objeto livro, pela literatura e pelo contar histórias.  

3. IMPORTÂNCIA DA CULTURA VISUAL 

Outra vertente importante do livro de imagem é o seu suporte para discussão da 

imagem e para que as crianças tenham esta percepção a partir do seu lugar, do 

próprio contexto. 

Como podemos observar nos dias atuais, nossa sociedade recebe imagens, sejam 

elas em livros, fotografias, jornais, revistas, publicidade, televisão, cinema e, por 

conseguinte, a sua leitura acaba por parecer instintiva.  

Diante disso, percebe-se que a cultura imagética está posta na sociedade e assim 

como na leitura verbal, faz-se necessário que as crianças aprendam a ler 

imagens desde pequenas (CASTANHA, 2008).  

Todavia, como ressalta Hernández (2007), ajudá-los a ler, na 

contemporaneidade, vai além de ensiná-los a ver o óbvio. Cabe ao professor 

facilitar suas experiências críticas e fazê-los refletir sobre suas identidades e 

contexto sócio histórico, ―compreender o que se representa para compreender 

as próprias representações‖ (HERNÁNDEZ, 2000, p.136). 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
537 

 

Entendo que a leitura do livro de imagem adentra no campo das Artes e 

Tochetto e Felisberto (2017) em seu trabalho discutem a finalidade do ensino da 

Arte na Educação Infantil e destacam funções claras, entendendo que, 

A Arte permite à criança compreender o ambiente que vive, 
reconhecendo os objetos e formas que estão ao seu redor, a 
ampliar o conhecimento sobre outras culturas, exercitando a 
observação crítica de sua própria realidade; a se relacionar, 
interagir e se posicionar de maneira crítica diante de seus 
problemas e de sua realidade. (p.12). 

Nesse aspecto, entende-se que a leitura das imagens se constrói a partir do 

próprio aluno e de como ele está inserido e representado no mundo. 

Diferentemente do que mostrar o que está óbvio numa imagem, é necessário 

ensinar às crianças desde cedo a ler imagens analisando, avaliando, 

interpretando a partir do seu contexto. 

Refletir sobre as imagens estereotipadas do semiárido desde a Educação Infantil 

pode potencializar uma postura critica e reflexiva de recepção de imagens, 

entendendo o semiárido com suas belezas, possibilidades e gostos. 

4. METODOLOGIA 

Opto pela pesquisa qualitativa (MINAYO, 2002) como rota de viagem por 

―trabalhar com, universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis‖ (21-22).  

Ancoro-me nos procedimentos da pesquisa bibliográfica (FONSECA, 2002), 

para aprofundamento dos artigos já citados e a partir desses atingir uma 

reflexão crítica. 

5. E A HISTÓRIA SEMPRE CONTINUA... 

A partir das observações em dois momentos da minha formação profissional, 

percebi que o livro de imagem é um grande aliado para que os professores 
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estimulem seus alunos e alunas, no processo da leitura, de mundo (FREIRE, 

2011), visual ou alfabética. 

O livro de imagem atua como impulsionador da linguagem oral, muitas vezes 

limitada em sala de aula. E esse prazer à leitura de imagens desagua no estímulo 

à leitura de textos alfabéticos. Além disso, a leitura da imagem torna latente sua 

identidade e seu contexto, trazendo a luz todas as suas histórias e próprias 

interpretações. 

Temos muitos livros de imagem no mercado mas por vezes, em livrarias ou 

bibliotecas, quando existentes, eles se perdem em meio a tantos títulos, sem 

conseguirmos encontrá-los. Muitas cidades são carentes de livrarias e em 

compras virtuais a dificuldade para encontrar um livro com narrativa visual 

exclusiva é imensa. 

Assim, nesse trabalho, incluo alguns dos livros adquiridos por mim para 

facilitação de interessados. Destaco que não possuo nenhum vínculo 

mercadológico com editores nem autores. 

ABREU, Ale; KELLEN, Priscila. Mas será que nasceria a macieira? São Paulo: 
FTD, 2010. 

ALEXANDRINO, Helena. O caminho do caracol. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 

AUERBACH, Patrícia. O lenço. São Paulo: brinque-book, 2013. 

AUERBACH, Patrícia. O jornal. São Paulo: Brinque-book, 2012. 

BANYAI, Istvan. Zoom. São Paulo: Binque-Book, 1995. 

BLAKE, Quentin. O palhaço. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

BORGES, Taisa. A bela adormecida de Charles Perraut. São Paulo: Editora 
Peiropolis, 2007. 

BRENMAN, Ilan; MORICONI, Renato. Telefone sem fio. São Paulo: Cia. Das 
Letrinhas, 2010. 

CABRAL, Daniel. O balão. Curitiba: Positivo, 2013. 

CAMPOS, Rosinha. Branca. São Paulo: Paulinas, 2004. 
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CAULOS. O tapete voador. Rio de Janeiro: Rocco Pequenos Leitores, 2013. 

COCK, Nicole. A bola dourada. São Paulo:FTD, 2009. 

CRUZ, Nelson. Noel. São Paulo: Paulinas, 1996. 

ELMA. Vento: uma história soprada por Elma. São Paulo: Global, 2008. 

FURNARI, Eva. Amendoim. São Paulo: Paulinas, 2000. 

FURNARI, Eva. Bruxinha Zuzu e gato Miú. São Paulo: Moderna, 2010. 

FURNARI, Eva. Bruxinha Zuzu. São Paulo: Moderna, 2010. 

FURNARI, Eva. Caça-Fumaça. São Paulo: Paulinas, 1992. 

FURNARI, Eva. Filó e Marieta. São Paulo: Ed. Paulinas, 1983. 

FURNARI, Eva. La Brujita Atarantada. São Paulo: Global, 2004. 

FURNARI, Eva. Truks. São Paulo: Editora Ática, 1994. 

FURNARI, Eva. Zuza e Arquimedes. São Paulo: Paulinas, 1983. 

GALDINO, Jefferson. O peralta. São Paulo: Nova América, 2009. 

GUEDES, Avelino. Corre-corre. São Paulo: Moderna, 1990. 

GUILLOPPÉ, Antoine. Lobo Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2004. 

GWINNER, Patricia. Rouge de Faim em coração Partido. São Paulo: Quinteto 
editorial, 1995. 

HIRATSUKA, Lucia. Um rio de muitas cores. São Paulo: Studio Nobel, 1999. 

IACOCCA, Michele. Rabisco, um cachorro perfeito. São Paulo: Atica, 2009. 

LAGO, Angela. Outra Vez. Belo Horizonte: Miguilim, 1984. 

LEE, Suzy. Espelho. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 

LEE, Suzy. Onda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

LEE, Suzy. Sombra. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

LIMA, Graça. Abaré. São Paulo: Paulus, 2009. 

MACHADO, Juarez. Ida e Volta. Rio de Janeiro: Agir, 2001. 
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MARI, Iela; Mari, Enzo.The Apple and the butterfly. United States, 2013. 

MELLO, Roger. A Pipa. São Paulo: Paulinas, 1997. 

MELLO, Roger. La flor del lado de allá. São Paulo: Global, 2005. 

MELLO, Roger. O gato Viriato. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. 

MENEZES, Silvana de. O Pintinho do Lelé. Belo Horizonte: Abacatte, 2010. 

MENEZES, Silvana de. Cabelinho Vermelho e o lobo bobo. Belo Horizonte: 
Abacatte, 2011. 

MENEZES, Silvana de. O vaga-lume. Belo Horizonte: Abacate, 2010. 

MORAES, Odilon. O presente. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

MORICONI, Renato. Bárbaro. São Paulo: Cia. Das Letrinhas, 2013. 

MORICONI, Renato. E a mosca foi pro espaço. São Paulo: escala Educacional, 
2010. 

NEVES, André. Briquedos. São Paulo: Ed. Ave-Maria, 2004. 

NEVES, André. Casulos. São Paulo: Global, 2007. 

NEVES, André. Mestre Vitalino. São Paulo: Paulinas, 2013. 

NEVES, André. Seca. São Paulo: Paulinas, 2000. 

NEVES, André. Tom. Porto Alegre: Projeto, 2012. 

PIMENTEL, Marcelo. O fim da fila. Rio de Janeiro: Rovelle, 2011. 

PINKNEY, Jerry. O leão e o camundongo. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes Ltda, 2011. 

PIRES, Fernando. O urso. São Paulo: Paulinas, 2012. 

RENNÓ, Regina. 500 anos. São Paulo: FTD, 1999. 

RENNÓ, Regina. Amor doce amor. São Paulo: Editora do Brasi, 2000. 

RENNÓ, Regina. Leva vento leva. Belo Horizonte: Lê, 2013. 

RENNÓ, Regina. Que planeta é esse? São Paulo: FTD, 1997. 

RENNÓ, Thiago. Dia, noite. São Paulo: Paulus, 2013. 
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SAYEG, Paulo. O chapéu. São Paulo: Lazuli Editora: Companhia Editora 
Nacional, 2010. 

SAYEG, Paulo. Uma amizade no fundo do mar. São Paulo: Lazuli Editora: 
Companhia Editora Nacional, 2011. 

SCARPELLI, Veridiana. O sonho de Vitório. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

SCHUBERT, Ingrid. O guarda-chuva. São Paulo: Brinque-book, 2014. 

SOUD, Rogério. O vôo da Asa Branca. São Paulo: Prumo, 2012. 

VENEZA, Mauricio. A caixa de lápis de cor. Curitiba: Positivo, 2011. 
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A RELEVÂNCIA DO ESTUDO DA TEORIA DA RECEPÇÃO EM 

"PASSEIO" DE FERNANDO SABINO PARA A FORMAÇÃO DE 

LEITORES CRÍTICOS 

Taís Roberta Pereira de Souza Canto ¹ 

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa  

Este trabalho pretende abordar o conto "Passeio" de Fernando Sabino segundo 
o princípio da Teoria da Recepção, evidenciando a presença vital do leitor no 
processo literário, preenchendo lacunas imaginárias, ao fazer deduções quanto 
ao desenrolar dos fatos. Tal trabalho teve como objetivo analisar o papel do 
leitor e sua relação com o texto em questão, além de identificar a valorização de 
sua individualidade ao desdobrar a obra, tomando seus pré-entendimentos, 
selecionando e organizando todos os elementos envolvidos durante a leitura a 
fim de assumir função de produtor de sentidos (além dos pretendidos pelo 
autor) e estabelecer coerência no texto. A abordagem desse trabalho teve como 
base os estudos da Teoria da Recepção desenvolvidos por Roman Ingarden 
(1973), Wolfgang Iser (1974) e Hans Robert Jauss (1974), aplicados na obra de 
Sabino. A partir dessa teoria, fica clara a participação ativa do receptor no 
processo de construção e reconstrução do texto. Além disso, tendo esse 
conhecimento, professores são capazes de propor e desenvolver em suas aulas o 
pensamento crítico de seus alunos. Dessa forma, "Passeio" de Fernando Sabino 
causa grande efeito no leitor, instigando-o a interpretar e preencher suas 
lacunas ou indeterminações, dando assim uma abertura para uma infinidade de 
reflexões, pensamentos, deduções e discussões em torno da obra nos estudos 
acadêmicos referentes à teoria da literatura. 
 
Palavras-chave: Leitura. Teoria da Recepção. Literatura. Fernando Sabino. 
 
ABSTRACT: This work intends to adress the short story ―Passeio‖ by Fernando 
Sabino according to the principle of Reception Theory, highlighting the vital 
presence of the reader on the literary process, filling imaginaries gaps, making 
deductions about the unfolding of the facts. This work had the purpose to 
analyze the reader‘s role and its relation with the text in question, as well as 
identify its individual valorization while the literary work progression, taking its 
preunderstandings, selecting and organizing all the elements envolved during 
the reading in order to assume its function as a meaning producer (beyond the 
ones intended by the author) and stablishing consistency on the text.This work‘s 
perspective had as a base the studies of Reception Theory developed by Roman 
Ingarden(1973), Wolfgang Iser(1974) e Hans Robert Jauss(1974), applied on 
Sabino‘s literary work. From this theory, it‘s clear the active participation of the 
receiver in the process of building and rebuilding the text. In addition, by having 
this knowledge, teachers are able to propose and develop in their classes the 
critical thinkin of the students. Therefore, ―Passeio‖ by Fernando Sabino causes 
a big effect on the reader, instigating to interpret and fill the gaps or 
inderteminations, by giving an opening to na infinity of reflections, thoughts, 
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deductions and discussions around the work on the academic studies regarding 
literature theory. 
 
Keywords: Reading. ReceptionTheory. Literature. Fernando Sabino. 
 
 
I INTRODUÇÃO 

Historicamente, a literatura sempre se resumiu a uma preocupação com o texto 

ou com o autor, porém, nos últimos anos, essa atenção foi voltada ao próprio 

leitor. A teoria da recepção é uma manifestação recente e se destaca pelo seu 

enfoque, ao ―examinar o papel do leitor na literatura‖ (EAGLETON, 1997, 

p.113). Sem a existência do leitor, de nada adiantaria a escrita de textos, pois 

―para que a literatura aconteça, o leitor é tão vital quanto o autor‖ (EAGLETON, 

1997, p.113). 

Este trabalho tem como objetivo analisar o texto ―Passeio‖ de Fernando Sabino 

de acordo com a corrente defendida por Roman Ingarden, de que ―o texto já 

vem com suas indeterminações e o leitor deve concretizá-lo‖ (EAGLETON, 1997, 

p.122). Ele explica esse processo como uma série de ―schemata‖, ou direções 

gerais para que o leitor desdobre a obra, tomando seus pré-entendimentos, 

selecionando e organizando todos os elementos envolvidos durante a leitura a 

fim de estabelecer coerência no texto. Assim, o teórico acredita que o leitor 

participa na construção textual, interpretando-o de sua maneira, preenchendo 

as lacunas deixadas, e, segundo sua teoria: ―especulações iniciais geram 

referências para a interpretação do que vem a seguir, mas o que vem a seguir 

pode transformar o entendimento [...] Cada frase abre um horizonte que é 

confirmado, questionado ou destruído pela frase seguinte.‖ (EAGLETON, 1997, 

p.118)  

―Passeio‖ foi escolhido para análise por ser um texto aparentemente simples, 

porém cheio de lacunas que despertam a curiosidade do receptor, instigando-o a 

interpretá-las e preenchê-las. O texto narra uma passagem na vida de um pai e 

de sua filha de dez anos, em que ele procura uma melhor forma de contá-la que 

está passando por um divórcio. Alguns trechos do texto podem ser interpretados 

como comentários explicativos ou ainda como pensamentos dos personagens. 

Na verdade, cada leitor constrói sua própria compreensão a partir do contato 
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com a obra. Nesse sentido, serão trazidas diversas passagens do conto que 

marcam as falas da filha ou do pai e que podem ser ressignificadas pelo 

receptor, acompanhadas de análise e discussões acerca de suas possíveis 

suposições, indagações, dúvidas e deduções. 

II “PASSEIO” E O INCENTIVO AO PENSAMENTO CRÍTICO DO 

LEITOR 

O conto ―Passeio‖ é repleto de brechas que dão abertura para que o leitor 

construa seu entendimento. Eagleton(1997, p.116) diz que cada leitor faz uso de 

sua própria interpretação, estabelecendo conexões entre partes do texto, de 

modo a preencher o que não está claro e explícito. Dessa forma, é por meio 

dessas brechas que acontecem o incentivo à curiosidade e o encorajamento ao 

pensamento crítico. 

O conto se inicia mostrando pai e filha andando de mãos dadas em direção a um 

túnel. Em determinado momento, a menina surpreende o pai, ao passarem por 

debaixo de um túnel, como se nota no seguinte trecho: 

- Túnel deprime muito a gente.    
- Deprime? Com quem você aprendeu isso?             
 - Com mamãe: nós duas andamos muito deprimidas.          
 Positivamente, a mulher deveria ter mais cuidado com o que falava. O 
que seria daquela menina, sem ela perto, para... para. (SABINO, 2000, 
p.54) 
 

Nessa passagem do texto, percebe-se uma fala inesperada dita pela garota, que 

diz ultimamente estar muito deprimida, e ainda relaciona esse sentimento à sua 

mãe. Esse diálogo causa uma reação estranha por parte do pai, que se mostra 

claramente espantado. É provável, ainda, que este trecho deixe o leitor curioso, 

tentando entender o porquê de elas estarem deprimidas ou o porquê dela ter 

relacionado tal sentimento ao túnel.  

 

O pai sugere uma ida à sorveteria.  A menina continua: ―Mamãe disse que está 

muito frio. [...] Mamãe falou que não posso comer bombom senão não janto.‖ 

(SABINO, 2000, p.55). Ele não concorda com tais proibições e as julga como 

exagero. Mas qual seria a razão de tantas restrições para uma criança? Seriam 

apenas restrições de mãe ou teriam outros motivos? Esse momento marca outro 

exemplo do interlocutor como agente construtor de sentido, sendo possível 
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refletir quanto às razões de tais proibições e à atmosfera criada entre pai e filha, 

como se nota no trecho abaixo: 

 A mãe também estava exagerando, oprimindo a menina. Não tinha 
nada de mais comer um bombom de vez em quando. E aquele dia não 
era um dia comum – pensou sem perceber que violentava as regras 
intransigentes de educação da filha que ele próprio firmara e que a 
mulher agora não fazia senão obedecer. Oprimindo a menina. Nós 
duas andamos muito deprimidas. (SABINO, 2000, p.55) 

Em outro trecho, a filha se encanta com uma caixa de bombons em forma de 

coração, que o pai diz ser horrorosa, porém decide comprar: ―- Dou de presente, 

você quer? [...] Dar-lhe-ia tudo que quisesse, como a comprar sua simpatia para 

o que tinha a dizer.‖ (SABINO, 2000, p. 55). Nessa parte da leitura, fica 

perceptível a vontade do pai de agradar a menina apenas como para diminuir o 

peso que carrega pela notícia que precisa ser dada. Ao chegar à mesa, pergunta 

se demorou e é surpreendido novamente: ―Fiquei com medo de você ir embora‖ 

(SABINO, 2000, p.55). Já nessa passagem, são possíveis indagações: seria o ato 

de ir embora algo constante na relação do pai com a mãe e a filha? Decerto, não 

é algo comum de se ouvir de uma criança de dez anos. Teria ela outra vez sofrido 

algum abandono que causara este medo?  

 

Ao receber o presente, ela pergunta se pode dar à sua mãe. O pai logo responde: 

―Pode. [...] Um presente seu para ela‖ (SABINO, 2000, p.55). Porém, a menina 

rebate: ―Meu, não: seu – fez a menina, como a experimentá-lo‖ (SABINO, 2000, 

p.55). É ressaltado que o ato da filha foi para experimentar o pai. O que desperta 

no leitor a suposição de que provavelmente ela já sabia da separação e, fazendo 

isso, talvez acreditasse que teria chance de que eles voltassem a ficar juntos. No 

decorrer de todo o texto, é frequente a presença de acontecimentos suscetíveis à 

reflexão do leitor. O que deixa evidente sua participação ativa enquanto 

modificador de sentido. Segundo Eagleton (1997, p.118), cada momento lido é 

importante para o entendimento que se constrói. E é com o desenrolar dos fatos 

que haverá mudanças na forma como a obra é recebida. O conto abre espaço 

para deduções, uma vez escolhe usar de enigmas que devem ser interpretados 

individualmente por quem o lê.  

III POSSÍVEIS JUSTIFICATIVAS DA SEPARAÇÃO E AS LACUNAS 

PARA O LEITOR 
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Desde o início da narrativa, são constantes os indícios de que o pai não se sente 

bem com a situação, pois, por exemplo, sua reação à simples dúvida de sua filha 

sobre onde estão indo é ficar desorientado. Trechos como ―Era preciso falar – e 

falar com jeito, sem escandalizar a menina, assustá-la para a vida‖ (SABINO, 

2000, p.55) podem ser entendidos como comentários ou pensamentos e 

indicam um assunto mal resolvido, algo que deve ser conversado e esclarecido, 

porém com cautela. Além disso, seu sentimento de constrangimento e timidez é 

explícito no trecho: 

Moças e rapazes esperavam mesa, conversando em grupos, alguns 

olharam aquele homem tímido, meio curvado, que entrava com uma 

menina pela mão. Sentiu-se constrangido no ambiente elegante da 

confeitaria, sentiu-se velho entre aqueles rapazes de suéter e aquelas 

moças de calça comprida, como rapazes. (SABINO, 2000, p. 55) 

Os pensamentos do pai, a ansiedade e o nervosismo ficam evidentes em 

diferentes partes do texto: ―Meu Deus, como começar? [...] Não tinha 

importância – o importante era dizer, contar tudo, escandalizar, violentar a 

inocência da menina‖ (SABINO, 2000, p.58). E, então, dá início à tão difícil 

conversa sobre a novidade com a pequena. Justifica-se por ter viajado e 

esclarece que não vai mais dormir em casa. Curiosa, a menina quer saber onde 

ele vai dormir: ―Noutro lugar – respondeu ele, evasivo: não pensava em dizer 

onde estava morando, ela poderia querer ir com ele‖ (SABINO, 2000, p.58). 

Cabe também, nesse trecho, a ativa participação do leitor, uma vez que ―o texto, 

em si, realmente não passa de uma série de ‗dicas‘, [...] convites para que ele dê 

sentido a um trecho de linguagem‖ (EAGLETON, 1997, p. 116). Assim, surgem 

questionamentos que são, por si só, lacunas a serem preenchidas pelo leitor. 

Que outro lugar seria esse? Por que o pai respondeu de forma evasiva? Ele não 

iria mesmo lhe dizer onde estava morando? Por que ele não poderia arriscar 

despertar a vontade dela de ir com ele? E por que ela não poderia ir nesse lugar?  

A menina indaga quem irá dormir com a sua mãe, e o pai, ansioso, não resiste: 

―Você disse que vem aqui sempre com sua mãe... Sozinha? Não vem mais 

ninguém com vocês? A menina limitou-se a negar com a cabeça‖ (SABINO, 

1997, p. 59). Mais uma vez, o leitor pode estabelecer as seguintes indagações: o 

pai se mostra desconfiado, teria ele motivos para isso? A menina não responde 
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com convicção, estaria ela falando a verdade? Estes questionamentos são vazios 

que o autor fornece ao leitor e que só aumentam a qualidade estética do texto. 

Novamente os pensamentos consomem o pai: ―Não interessava! Tudo acabado 

para sempre. Agora restava contar para a filha‖ (SABINO, 2000, p. 59). E assim 

tentou fazer, continuando com o diálogo: ―Bem, eu e sua mãe gostamos muito 

um do outro, mas eu andava muito cansado, trabalhando o dia todo, sua mãe 

muito nervosa, nós vivíamos discutindo... brigando...‖ (SABINO, 2000, p.60). 

Esse trecho leva o leitor a desdobrar justificativas para que esse relacionamento 

possa ter chegado ao fim, guiando-o para um ―processo de especulação e 

dedução‖ (EAGLETON, 1997).  

A a reação da menina, após o pai dizer que gostava muito da mãe, porém 

estavam constantemente brigando, é se mostrar desentendida: ―Se gostam, 

porque é que brigam?‖ (SABINO, 2000, p.59). Com isso, o pai continua a 

procurar justificativas ao refletir acerca daquela situação em que se encontrava, 

como é descrito no trecho seguinte: 

Foi a única vez que a menina o interrompeu. Dali por diante ficou 

calada, olhando para outro lado, e ele prosseguiu como pôde, dizendo: 

ela não tinha amiguinha no colégio? Não gostavam uma da outra? E 

de vez em quando não brigavam? Pois então? Com eles também era 

assim. E para viver junto era preciso não brigar nunca, era preciso ser 

muito bom um para o outro, era preciso... (SABINO, 2000, p.59) 

A relevância da construção da linguagem é a série de conclusões que podem ser 

efetivadas pelo leitor. A primeira é que a separação pode ter ocorrido por conta 

de um conflito de interesses, vontades ou gostos, ou mesmo o desgaste 

rotineiro, tendo em vista a idade da menina. Por outro lado, o leitor também 

pode cogitar a existência de uma possível traição como causa da ruptura dos 

pais, levando em conta a desconfiança do pai. Ainda assim, o texto fica aberto a 

tantas outras especulações que podem ser feitas, devido à pluralidade de 

pensamentos dos tantos possíveis receptores do texto. 

Por ser um conto cheio de lacunas que devem ser preenchidas por cada leitor, 

obviamente, ―Passeio‖ não deixa claro o motivo dos pais da menina estarem 

passando por um processo de separação. Cabe a cada interlocutor criar sua 
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versão sobre o possível divórcio, levando em conta seus pré-conhecimentos, sua 

curiosidade, e sua forma de receber a leitura. E entre tantos outros fatores, 

construir sua própria compreensão acerca das circunstâncias que antecedem o 

passeio, preenchendo essas brechas com suas reflexões.  

IV A REAÇÃO DA FILHA E O OLHAR DO LEITOR PARA O 

DESFECHO DA OBRA 

Quando se pensa a participação da filha na narrativa, conclui-se que seus 

momentos são tanto quanto misteriosos. Suas falas causam reflexões e 

indagações no leitor, deixando até indícios de que a filha já sabe da separação, 

porém nunca deixa claro. Ao conversar com o pai, ela continua a surpreender, e, 

ao ouvir suas justificativas, a menina apenas rebate: ―Está dizendo que você e 

mamãe vão se separar‖ (SABINO, 2000, p.60). Nesse determinado momento, 

fica perceptível sua maturidade para com aquele diálogo, que não se compara 

com a do seu pai, que se mostra inseguro e perturbado.  

O texto mostra, ainda, como o pai reagiu à fala de sua filha: ―Ele respirou fundo, 

num misto de angústia e alívio‖ (SABINO, 2000, p. 60). Por ter se mostrado 

ansioso e preocupado, fica implícito que ele não esperava que fosse tão ―fácil‖. E 

isso o deixa angustiado. Ao mesmo tempo, é dito no texto que o pai não queria 

assustar a garota, e, ao conseguir isso, sente-se aliviado. Na verdade, pode-se 

perceber a confusão de sentimentos paternos. Seu desequilíbrio reside em 

reafirmar persistentemente uma relação de contínua atenção para com a filha. 

Busca, então, a constituição de um ―acordo‖, garantindo que sempre  visitará a 

menina e sua mãe, além de levá-la pra passear.  E a resposta da filha revela a 

metafórica maturidade de uma nova geração acostumada com a rachadura de 

um lar segundo o princípio patriarcal da família sagrada. Como se nota no 

trecho: ―Se levantou, puxando-o pela mão: Papai, me leva que já está ficando 

tarde‖ (SABINO, 2000, p. 60). 

O jeito concreto e confiante da pequena deixa o pai ―Confuso e comovido [...] 

tomou-a no colo, abraçou-a com força, enquanto lágrimas lhe enchiam os olhos‖ 

(SABINO, 2000, p. 60). É possível que tal cena represente a libertação do pai e 

seu alívio, a se ver livre de dar a notícia que para ele simbolizava um ―fardo‖ a 
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carregar. Porém, vale relembrar que cada leitor recebe as passagens da leitura à 

sua maneira, e, uma vez que os fatos não estão explícitos na obra, seu 

entendimento depende exclusivamente de si mesmo.  

A passagem ―saíram, e a menina o conduzia pela mão, como a um cego‖ 

(SABINO, 2000, p.61) finaliza o conto. E pode ser concebida como o marco de 

diferença de gerações.  A filha, mais nova, entende melhor o que aconteceu 

entre seus pais. E, do seu jeito, tenta confortar e entender seu pai. Ele, mais 

velho, sente-se inseguro e é tido como ―cego‖, necessitado da condução de sua 

filha. Outra forma de interpretação seria que o pai deveria estar aberto para 

aprofundar sua relação com a filha e aprender muito mais com o que ela pode 

lhe ensinar. Na verdade, todo o texto ―depende da interpretação do leitor e pode 

ser interpretado de várias maneiras, provavelmente conflitantes entre si‖ 

(EAGLETON, 1997, p. 116).  

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A capacidade de o conto ―Passeio‖ gerar especulação, dedução e suposição torna 

o leitor, de certo modo, um co-autor do texto. Assim, ele pode ser reconhecido 

como produtor de sentidos do texto no processo literário, tendo em vista que, a 

partir de sua individualidade, ao desdobrar a obra, constrói e estabelece 

coerência acerca das circunstâncias vivenciadas pelas personagens. Para isso, 

foram apresentadas passagens do texto ―Passeio‖ de Fernando Sabino, 

acompanhadas de análises com possíveis questionamentos os quais podem ser 

levantados pelo receptor quando está em contato com a obra. Tais indagações 

marcam a abertura para a ativa participação do leitor a partir de brechas 

deixadas pelo autor, que mais simbolizam convites ao seu público com a 

finalidade da produção de significados para esses trechos.  

A partir desse conhecimento, o trabalho de professores de literatura pode ser 

facilitado, já que com isso, torna-se possível a realização de aulas mais 

interessantes e objetivas. Tal metodologia de ensino incentiva o pensamento 

crítico dos alunos, que passam a ser vistos como indivíduos capazes de construir 

e reconstruir o texto, sendo viável a participação com as mais diversas opiniões 

em conversas e debates acerca de toda e qualquer leitura trabalhada em sala. 
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Portanto, ―Passeio‖ de Fernando Sabino é uma obra que possibilita a aplicação 

da  teoria de Roman Ingardem à medida que apresenta lacunas ou 

indeterminações que causam efeito no leitor, instigando-o a interpretá-las ou 

preenchê-las. E, como conseqüência, promove uma infinidade de reflexões, 

pensamentos, deduções e discussões em torno da separação de casais com 

filhos. 
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A LITERATURA COMO INSTRUMENTO DE CRÍTICA SOCIAL: UM 

ESTUDO SOBRE O FANTÁSTICO NO CONTO A FILA DE MURILO 

RUBIÃO 
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2Clarissa Loureiro Marinho 

RESUMO: É fato que a literatura além de cumprir um papel que vai além da 
arte para o deleite, assume uma carga reflexiva. Murilo Rubião é um dos 
escritores marcantes do realismo fantástico, uma vertente literária do século XX 
que trazia o fantástico dentro da temática cotidiana. Este artigo visa apresentar 
um novo enfoque do fantástico em narrativas, mostrando como ele se torna uma 
ferramenta estética proporcionadora de reflexões acerca da condição do 
homem, e como Rubião promove um discurso bíblico moral a partir da 
intertextualidade explicita no conto ―A fila‖. Para a construção deste trabalho, 
foram contemplados os estudos teóricos sobre o fantástico de Tzvetan Todorov 
(1995) e de Italo Calvino (1999), bem como foram realizados estudos referentes 
à intertextualidade a partir das ideias de Tiphaine Samoyault (2008) e à relação 
literatura e sociedade de Antonio Candido (2006) e Luiz Costa Lima (2002). 
Nota-se, na narrativa, uma relação direta com o discurso bíblico. A epígrafe 
antecipa a ideia central a ser trabalhada no texto. Além disso, observa-se que o 
elemento fantástico traz uma metáfora de crítica aplicável à sociedade atual. 
Assim, tem-se uma análise diferenciada, relacionando um discurso teológico e 
social para a construção da literatura como denúncia de problemas da 
sociedade. Colabora, portanto, para a valorização da literatura, mostrando como 
ela é uma ferramenta que contribui para a formação de leitores conscientes, 
conhecedores de si, capazes de questionar, criticar a sociedade que lhe é 
imposta, podendo, inclusive, transformá-la. 
 
Palavras chaves: Literatura fantástica, Murilo Rubião, Crítica sociológica  
 
ABSTRACT: It is a fact that literature, besides fulfilling a role that goes beyond 
art to delight, takes on a reflexive charge. Murilo Rubião is one of the striking 
writers of fantastic realism, a literary strand of the twentieth century that 
brought the fantastic within the everyday theme. This article aims to present a 
new approach to the fantastic in narratives, showing how it becomes an 
aesthetic tool that provides reflections on the condition of man, and how Rubião 
promotes a biblical moral discourse from explicit intertextuality in the short 
story "The Row". The theoretical studies on the fantastic of Tzvetan Todorov 
(1995) and Italo Calvino (1999) were studied, as well as studies on 
intertextuality based on the ideas of Tiphaine Samoyault (2008) and on the 
relation between literature and society of Antonio Candido (2006) and Luiz 
Costa Lima (2002). In the narrative, a direct relation with the biblical discourse 
is observed. The epigraph anticipates the central idea to be worked on in the 
text. In addition, it is observed that the fantastic element brings a metaphor of 
criticism applicable to the current society. Thus, there is a differentiated 
analysis, relating a theological and social discourse to the construction of 
literature as a denunciation of problems of society. It contributes, therefore, to 
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the valuation of literature, showing how it is a tool that contributes to the 
formation of conscious, knowledgeable readers capable of questioning, 
criticizing the society that is imposed on it, and even transforming it. 
 
Keywords: Fantastic literature, Murilo Rubião, Sociological criticism 
 

 
1.0 INTRODUÇÂO 

 

É comum em histórias, contos, relatos e lendas a presença de seres 

extraordinários; fadas, duendes, bruxas, princesas, monstros, enfim, é grande a 

lista de seres que representam as histórias de caráter fictício. Esses textos se 

tratam de uma vertente literária denominada literatura fantástica. Segundo 

Tzevetan Todorov (1975), todas estas histórias fantásticas estão cercadas de 

acontecimentos inexplicáveis, ou sobrenaturais. O fantástico é o elemento 

estético que dá vida a tais seres, sendo responsável por provocar o leitor.  Com 

isso, desperta o interesse de inúmeras pessoas, sobretudo, porque esse tipo de 

texto causa encanto, mexendo com o imaginário do homem, que 

incessantemente, busca explicações para aquilo que não consegue entender 

(CALVINO, 1999). Tal leitura desperta a imaginação, fazendo o leitor viajar pelo 

mundo desconhecido da fantasia.  

 

Segundo CALVINO (1999), o fantástico revela a interioridade do 

indivíduo e a simbologia coletiva. Tal elemento exerce grande importância para 

a sociedade porque representa um evento carregado de sentido. É um elemento 

que não existe por acaso. Carrega um traço filosófico e representa a percepção 

de um mundo que mora dentro do pensamento de cada sujeito. De modo geral, 

trata-se de um fenômeno predominantemente marcado pela dúvida e incerteza. 

Segundo Todorov (1975, p.37) a ―hesitação do leitor é, pois, a primeira condição 

do fantástico‖. Assim, a literatura fantástica implica necessariamente dúvida. 

Esteticamente é um elemento enriquecido de estranheza, provocando uma 

confusão na mente do leitor a respeito da verossimilhança dos fatos ocorridos. A 

partir do século XX, O fantástico como uma ferramenta estética, não é mais 

marcada pelo sentimento de hesitação provocado nos personagens.  Murilo 

Rubião é um marco nesse tipo de literatura no Brasil, criou contos em que o 
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fantástico é aceito com naturalidade pelos personagens. Não há mais um 

processo de dúvida. O fantástico se configura como a própria condição do 

homem moderno. (TODOROV, 19755) 

Diante disso, este trabalho pretende apresentar uma nova abordagem da 

relação realismo fantástico e narrativas produzidas durante o século XX, 

mostrando como o fantástico, nessas narrativas, torna-se uma ferramenta 

estética proporcionadora de reflexões acerca da condição humana. Este estudo 

objetiva mostrar como os elementos fantásticos narrados em ―A fila‖ possuem, 

em si, uma reflexão acerca da sociedade atual. Além disso, propõe mostrar como 

Murilo Rubião inova construindo um discurso que mistura o elemento 

fantástico ao teológico construindo, também, uma reflexão moral. Para tanto, 

este artigo será dividido em dois subtópicos: A relevância do uso das epígrafes 

para constituição de um discurso moral universal no conto “A fila” e A 

conotação social do fantástico em “A fila”. 

 

2.0 A RELEVÂNCIA DO USO DAS EPÍGRAFES PARA 

CONSTITUIÇÃO DE UM DISCURSO MORAL UNIVERSAL NO 

CONTO A FILA 

 

Os contos de Murilo Rubião são marcados pela presença constante de 

epígrafes retiradas literalmente de livros bíblicos. Segundo Tiphaine Samoyault 

(2008), a epígrafe trata-se de um fenômeno de colagem em que um texto é 

incorporado por outro texto. Tal absorção não ocorre de forma diluída ao 

intertexto, mas ao seu lado, promovendo uma valorização do fragmento e da 

heterogeneidade. Em outras palavras, são fragmentos de um texto que aparece 

dentro de outro em sua forma íntegra e explícita.  As epígrafes transferem ao 

intertexto qualidades do autor e do próprio texto que antecede, promovendo um 

compartilhamento de sentidos que podem ocorrer de forma clara ou não. 

(SAMOYAULT, 2008). Murilo Rubião se apropria de tal elemento para 

antecipar a temática central de suas narrativas.  

 

De acordo com Jorge Schwartz (1982), esse elemento que introduz as 

narrativas em Rubião promove um resumo da temática geral a ser lida no conto. 
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Todavia, isso não significa que os contos tenham conteúdo tradicional religioso. 

Nessa mesma perspectiva, Audemaro Goulart (1995) aponta para a ocorrência 

de uma intertextualidade que aprofunda aspectos presentes no conto antecedido 

pelo versículo. De acordo com Wilson Fróis (2009), esse processo intertextual 

não é novidade na literatura Brasileira. Alguns autores já se apropriaram de 

outros discursos da literatura universal. Todavia, Rubião inova, por trazer um 

jogo intertextual entre o discurso profano e o considerado sagrado para 

construção de uma reflexão em uma narrativa cotidiana.  

 
A bíblia é uma fonte constante de inspiração para o desenvolvimento das 

temáticas murilianas. Ela é explicitamente citada mediante as epígrafes dos 

contos. As epígrafes permitem às narrativas fazerem uma conexão semântica 

direta com o texto bíblico, direcionando as temáticas tratadas nos contos, numa 

espécie de antecipação da narrativa de que segue. (SCHWARTZ, 1981) Trata-se 

de um recurso narrativo relevante na estruturação das narrativas, exercendo 

duas funções básicas: antecipar os tons narrativos, revelando aspectos 

importantes de personagens e de circunstâncias e servir como pressuposto para 

a universalidade temática (FRÓIS, 2009). De modo geral, as epígrafes tornam-

se a voz do próprio autor que dá pistas para melhor compreensão do texto 

narrado. Segundo Goulart (1995), o microtexto bíblico promove uma reflexão 

acerca do texto que ele acompanha, aprofundando sua temática. Esse processo 

de síntese desenvolve-se em forma de mise-en-abyme, que pode ser entendido 

como o interior de um texto dentro de outro,fazendo com que o texto volte para 

texto principal, podendo, inclusive, desvendar aspectos que passariam 

despercebidos.  

 

Para Fróis (2009), as epígrafes bíblicas assumem um tom profético, 

tendo em vista o caráter imperativo das frases derivado das próprias profecias 

dos textos sagradas.  Nesse mesma perspectiva, Goulart (1995) divide as 

epígrafes dos contos de Murilo Rubião em cinco grupos: advertência, desolação, 

perplexidade, reconhecimento ou revelação e ameaça. Porém, isso não significa 

que uma epigrafe se enquadre em um único grupo. De modo geral, a epígrafe 

ameaça uma problemática que será abordada nas narrativas a partir do 

fantástico. Assim como a bíblia promove discurso reflexivo sobre várias 
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problemáticas humanas, independente da época, as narrativas também ocorrem 

em torno de problemáticas que afligem o homem de modo geral, independente 

da época e do local (FRÓIS, 2009). 

 

O conto A Fila narra à história de Pererico, um homem designado pelos 

moradores de sua cidade a resolver um assunto confidencial e muito importante 

com o gerente de uma fábrica situada em outra cidade.  Para conseguir resolver 

seu problema com o gerente, o protagonista passa a enfrentar uma fila 

interminável, em que cada vez mais se distancia de seu objetivo, aumentando as 

provações que lhe tentam a desistir de falar com o gerente. Nesse conto, a 

epígrafe se associa à narrativa porque ambos trazem uma lição sobre a 

persistência e obediência aos princípios e objetivos. A ligação entre conto e a 

temática da bíblia ocorre por meio da epígrafe: 

 

―E eles te instruirão, te falarão, e do seu coração tirarão 
palavras.‖ (JÓ, 8,10).   

 

O versículo que constitui a epígrafe do conto faz parte de uma conversa 

entre Jó e Bildade. Nesse trecho, Bildade tenta convencer Jó a curvar-se sobre a 

sabedoria da tradição. Ele defende a justiça absoluta de Deus, afirmando que 

todos os males que estão acontecendo com Jó se justificam pelo pecado. A partir 

disso, aconselha Jó a ser reto e temente a Deus. Tal contexto é observado dentro 

da narrativa, a partir de uma nova conotação. Tanto Jó quanto Pererico são 

tentados a mostrarem sua fé e desviarem do caminho. Ambos recebem apoio 

para permanecerem firmes. Todavia, diferente de Jó que sempre foi temente a 

Deus, Pererico se desvia de seu proposito e não consegue alcançar o objetivo 

final. Neste sentido, a epígrafe, que antecede o conto, se apropria da narrativa 

de Jó para mostrar a importância de ser temente aos propósitos, dando aos 

leitores uma lição de perseverança aos seus princípios.  Esse fato fica claro no 

trecho:  

 

Aborrecido e desapontado, Pererico saiu à procura de Damião, 
relatando-lhe o ocorrido. O porteiro ficou apreensivo com seu 
desalento. Temia que o xdesânimo o levasse a abandonar 
definitivamente a fila, coisa que não  convinha aos interesses do 
negro. Precisava levantar-lhe o moral:  
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— Não se entregue ao desespero, nem deixe de vir todos os dias 
à fábrica. O acaso ou uma inspiração feliz poderão remover os 
obstáculos. Siga o exemplo dos que há anos esperam, 
confiantes, a vez de serem recebidos.‖ (RUBIÃO, 2010, p. 84) 

 

Há, nesse trecho, a principal ligação existente entre o conto e o intertexto, 

tendo em vista que o porteiro Damião exerce a mesma função que Bidade no 

texto bíblico, tentando convencer Pererico a persistir na fila. Observa-se, ainda, 

a existência do conselho, pronunciado inicialmente na epígrafe. Assim como 

Bildade aconselha Jó a buscar instrução na sabedoria antiga, Damião tenta 

convencer Pererico a permanecer na fila, assim como fazem os que há anos 

aguardam sua vez.  Assim, esse trecho transmite uma lição de persistência. A 

partir de um contraste com a história de Jó, Murilo Rubião mostra que bons 

resultados são alcançados quando não se desiste de alcançá-los. 

 

Portanto, a epígrafe é relevante para a efetivação de uma reflexão moral 

proposta pelo o autor mediante a narrativa. O discurso teológico das epígrafes 

se relaciona também com o elemento fantástico, numa espécie de contrastes 

para concretização de uma reflexão moral para a sociedade. Este processo 

ocorre, sobretudo, porque o uso das epígrafes sintetiza os grandes temas a 

serem lidos e o fantástico é o artificio estético usado pelo autor para atestar o 

tom profético enunciado na epígrafe bíblica.  Nas narrativas, ―A teoria sagrada é 

contradita no comportamento social. A insensatez humana inviabiliza a 

adequação do seu comportamento às prescrições religiosas.‖ (FRÓIS, 2009, 

p.30) Portanto, Murilo Rubião constrói uma reafirmação de discursos morais 

presentes na bíblia, em que o fantástico traz o profano, prenunciado nas 

epígrafes. Tal relação promove um discurso social que será aprofundado no 

tópico seguinte. 

 

3.0 A CONOTAÇÃO SOCIAL DO FANTÁSTICO EM “A FILA” 

 

Este tópico pretende mostrar como o elemento fantástico existente nas 

narrativas de Murilo Rubião está diretamente ligado à problemática cotidiana, 

configurando-se como uma crítica de denúncia da realidade. Segundo Wilson 
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Fróis (2009), Murilo Rubião constrói um fantástico em que o real surge a partir 

da leitura do ―estranho‖.  Sua escrita promove um fantástico inverso ao modelo 

tradicional presente no Romantismo do século XIX, que pregava a fuga da 

realidade. Nesse novo fantástico, não há mais fuga, visto que o homem do século 

XX encontra-se numa condição de solidão e abandono no mundo. Portanto, o 

fantástico passa a assumir um ―conteúdo profundamente humano‖ (FRÓIS, 

2009 p.17).  

 

A mistura de uma linguagem simples com temáticas inverossímeis faz 

com que o insólito seja aceito com tom de verdade. Para Davi Arregucci Jr 

(1987, p.141), Rubião inova porque há ―um insólito que se incorpora, sem 

surpresa, à banalidade da rotina.‖ Tanto o leitor quanto os personagens não se 

surpreendem, aceitam naturalmente os fatos narrados. Tal fato ocorre porque 

na literatura de Rubião traz à tona uma realidade mais profunda que se 

alimenta do fantástico para metaforizar a própria realidade (Arregucci Jr, 1987).    

 

Murilo Rubião estabelece uma nova compreensão de fantástico em que o 

sobrenatural é aceito com naturalidade porque, segundo Schwartz (1981), o 

sobrenatural é uma dissimulação da realidade. Nesse contexto, um novo 

fantástico passa a ser estruturado. Não há mais a pretensão em se causar 

estranheza. Para Schwartz (1982), o fantástico passa a apresentar uma função 

crítica, sendo um artificio de metáfora dos conflitos originários da realidade, 

desvendando inquietações humanas. O ―fantástico são os homens, carregados 

de preconceitos, vícios e desamor.‖ (SCHWARTZ, 1982, p.101) Desse modo, um 

viés desse trabalho corresponde a uma abordagem da relação entre o discurso 

fantástico com o social.  

 

 A inovação estética nas narrativas murilianas ocorre porque o autor 

promove uma associação entre o discurso fantástico com o social e o teológico. 

Seus contos abordam processos de zoomorfizações, metamorfoses, inversões da 

casualidade, entre outros temas. De acordo com Schwartz (1982), nos contos de 

Rubião, há uma linguagem marcada pelo objetivismo a serviço do sobrenatural, 

que é gerado mediante técnicas narrativas como a hipérbole e a aliteração. Além 
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disso, outro traço marcante do seu trabalho é a preferencia por espaços urbanos, 

tendo em vista que tal elemento se configura como ―ambiente favorável à 

degradação das relações humanas‖.  Conforme ocorre em ―A fila‖ em que o 

fantástico se constrói a partir do longo processo de espera durante uma fila, na 

qual o protagonista ao invés de se aproximar do seu objetivo, inexplicavelmente, 

se distancia cada vez mais de seu objetivo. A demora durante um processo 

burocrático chega ser absurda, tornando-se, portanto o elemento fantástico 

utilizado pelo autor para promover uma crítica à burocracia que vigora no 

mundo contemporâneo e que aprisiona o sujeito, tornando-o prisioneiro, a 

mercê da burocracia. Como fica evidente em:  

 

— Quer dizer que tenho na minha frente quatrocentas pessoas? 
O homenzinho assentiu com um movimento de cabeça e ele 
indagou quantos candidatos a audiência eram atendidos por 
dia. 
— Quinze, às vezes vinte. 
Um mês em seguida foi atendido pelo secretário. Afobado e 
feliz, mal o cumprimentou: 
— Arre! Agora o gerente me receberá! 
— Depende do que deseja. 
— Pouco. Posso adiantar-lhe que é negócio importante e 
reservado. 
— Lamento. Tenho instruções de encaminhar a ele apenas as 
pessoas portadoras de assunto de real interesse para a 
administração. Como posso saber se o seu é, desconhecendo os 
motivos que o trazem aqui? 
— Isso é ridículo. Estou há quase seis meses nesta cidade em 
missão confidencial e não consigo falar a um porcaria de 
gerente! E será que tenho de revelar a todo o mundo um 
segredo que não me pertence? 
— Nada posso fazer. Há outros em situação idêntica, 
aguardando com paciência a oportunidade de serem atendidos. 
(RUBIÃO, 2010, p.83) 

 

Neste trecho, há mais uma tentativa de Pererico em conseguir falar com o 

gerente, porém enfrenta mais uma fila com uma colocação injusta em 

comparação ao tempo que já vinha tentando. Mesmo quando chega o número 

de sua ficha, depois de um mês, inexplicavelmente, Pererico é barrado e não tem 

a quem recorrer. Tal fato se revela uma situação absurda, mas que se assimila à 

realidade da sociedade contemporânea, trazendo uma crítica às longas filas 

enfrentas pela população para se alcançar um determinado serviço público. O 

evento fantástico da narrativa representa uma violência anônima à Pererico. Na 
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ultima fala do recepcionista percebe-se uma crítica à burocracia como um 

―sujeito anônimo da violência‖, que realiza uma tirania sem apresentar de onde 

ela vem, mas que cria a apatia nos sujeito e, por conseguinte, a alienação, 

deixando os funcionários agirem como robôs de forma fria e imparcial. 

Portanto, o conto é uma alegoria da sociedade em que os sujeitos 

constantemente sofrem uma violência de ordem anônima, são presos por um 

sistema burocrático, que os deixam sem saída, sem ter a quem recorrer.  

 

De acordo com Jorge Schwartz (1981), ao longo das obras de Murilo 

Rubião, o elemento insólito se transforma em metáforas carregadas de uma 

crítica social. A partir disso, é possível observar, nos contos, como a realidade se 

incorpora na estruturação das narrativas, trazendo um conteúdo social de 

conotação filosófica a elas. O valor da obra muriliana vai além de seu 

apuramento artístico, mas, sobretudo, devido a sua construção da realidade 

mediante a ótica do fantástico,  em que trabalha temas voltados à opressão 

social, às relações humanas, ao processo de desumanização, à burocracia, à 

alienação, ao consumismo, ao tédio, à melancolia, entre outros. (FRÓIS, 2009) 

O fantástico se apropria de tais temáticas para promover uma reflexão moral 

filosófica.  De modo que a temática não seja delimitada ao contexto 

determinado do conto, mas caminhe em direção a uma linguagem universal. O 

fantástico ensina, conforme pode se observado no desfecho da narrativa: 

  

Eram dez horas de uma segunda-feira e dormira muito, razão 
pela qual caminhava indeciso, achando que perdia tempo indo à 
fábrica. Como passara quinze dias metido no parque, a observar 
capivaras e veados, correndo entre árvores, enquanto travessas 
crianças brincavam nos escorregadores, seguia sob a pressão do 
remorso por ter descurado tanto de seus deveres. Amaldiçoava 
sua vacilação, fraqueza que desconhecia antes de chegar àquela 
cidade. 
Ao atravessar o portão dos fundos da fábrica, admirou-se de 
encontrar o pátio vazio. Subiu a escada de ferro, percorreu 
corredores, deparando no trajeto uns poucos funcionários que 
conhecia de vista. A presença de empregados eliminava a 
hipótese de um feriado. 
Penetrou na antessala da gerência algo emocionado. Em frente 
à sua mesinha, Damião, trajando terno escuro, acolheu-o sem o 
costumeiro sorriso. Os olhos pareciam ter perdido o brilho, o 
rosto demonstrava cansaço. 
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Pererico recuperara a segurança e o poder de decisão que exibia 
quando ali estivera pela primeira vez. Caminhou na direção do 
negro, suspendeu-o pelas axilas, obrigando-o a levantar-se: 
— Hoje, miserável, ou falo com o seu chefe ou lhe quebro os 
dentes e espatifo os móveis do escritório. 
— A violência é desnecessária: o gerente morreu. 
Largou-o. O choque fora violento. Contrafeito, restava-lhe uma 
pergunta: 
— Ficaram muitos sem falar com ele? 
— Somente você. Nas duas últimas semanas, prevendo a 
proximidade da morte, atendeu a todos os que apareceram. 
O crioulo tinha outros detalhes a dar, porém Pererico 
dispensou-os. Sentia-se arrasado com a própria 
irresponsabilidade. (RUBIÃO, 2010, p.86-87) 

 

Nesse trecho o fantástico aparece de forma sutil. Ele é arquitetado mediante o 

fato do Protagonista ter sido o único que não conseguiu ser atendido, embora 

tenha passado um longo período na fila tentando falar com o gerente da 

empresa. A morte do gerente revela um humor sarcástico, em decorrência da 

ironia existente em Pererico ter sido o único a ser atendido pelo gerente. Não se 

trata de um evento que não condiz com as leis naturais, mas pela amplitude do 

absurdo acaba sendo considerado impossível, portanto, fantástico. Em ― A fila‖ 

fica evidente uma lição voltada a persistência humana, visto que o protagonista 

não foi atendido porque desviou-se do seu propósito.  A temática de Murilo 

Rubião é voltada para uma condição negativa do homem perante a sociedade 

que vive.  Tal condição se configura como inerente à natureza humana. O sujeito 

revela um descontentamento perante o mundo que aparece para ele às avessas.  

Nessa proposta de literatura, o elemento insólito surge para promover uma 

reflexão sobre o contexto social desse mundo problemático, burocrático e 

opressor que aflige o homem. 

 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, a literatura funciona como um instrumento de crítica social. Conforme 

foi constatado a partir da análise do discurso teológico-social existente no conto 

realista fantástico de Murilo Rubião, a literatura promove textos reflexivos que 

falam diretamente a sociedade. Nesse sentindo, é possível afirmar os contos de 

Murlo Rubião, como ―A fila‖, podem ser uma excelente ferramenta de trabalho 

para os professores do Ensino Básico, além de trabalharem o gênero, podem 
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desenvolver a perspectiva social da narrativa, despertando o senso crítico dos 

alunos em relação à temática universalista do autor. Além disso, é possível fazer 

uso da interdisciplinaridade para trabalhar o gênero textual em consonância 

com o estudo da intertextualidade, uma vez que fica evidente a intertextualidade 

explícita em sua narrativa.  Desse modo, os textos de Murilo Rubião são uma 

proposta a suprir as ignorâncias referentes à funcionalidade prática da 

literatura, alcançando uma valorização que vai além da literatura apenas por 

deleite, mas também, como forma de denúncia social. De outro modo, esse 

estudo mostra como textos apresentam um significado mais profundo para a 

sociedade em geral, fazendo com que seja reavaliada a sua importância como 

texto propiciador de uma forte carga reflexiva.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ARRIGUCCI JR, Davi. Minas, assombros e anedotas. In: Enigma e 
comentário: ensaios sobre literatura e experiência. São Paulo: Cia. das Letras, 
1987, p. 141-165.  

  
CALVINO, Ítalo. Contos Fantásticos do século XIX: o fantástico 

visionário e o fantástico cotidiano. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004.  

 

FRÓIS, Wilson Barreto. Murilo Rubião e o redimensionamento do real. 

Dissertação (Mestrado em Literaturas de Língua Portuguesa) – Progama de Pós 

Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo 

Horizonte, 2009, 101f. 

 

GOULART, Audemaro Taranto. O conto fantástico de Murilo Rubião. Belo 

Horizonte: Ed.Lê, 1995.  

 
KRISTEVA, Julia. Introdução à semiótica. 2º ed. São Paulo: Contexto: 
2005. 
 

LIMA, Luiz Costa.  Teoria da Literatura em suas fontes. Vol.2. 3°ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. Tradução Sandra Nitrini – São 

Paulo: Aderaldo & Rotlschild, 2008. 

 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
564 

 

SCHWARTZ, Jorge. Murilo Rubião – A poética do Uroboro. São Paulo: 
Ática, 1981.  
 

SCHWARTZ, Jorge (Org.). Murilo Rubião: Literatura Comentada. São 
Paulo: Abril Educação, 1982.  

 
TODOROV, Tzvetan Introdução à literatura fantástica. São Paulo: 

Perspectiva,1975. 

 

 

  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
565 

 

A COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA E SEUS REFLEXOS NA PRÁTICA 
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Este estudo relata os resultados obtidos na pesquisa cadastrada no Sistema de 
informações sobre Pós-Graduações e Pesquisa/SISPGda Universidade de 
Pernambuco - Campus Petrolina, a partir de análises feitas acerca da concepção 
de professores de Língua Inglesa sobre a importância do letramento deste 
idioma, bem como a relevância da competência linguística dos docentes no 
exercício dessa função com o aporte teórico de Almeida (2015) Bakhtin (2006), 
Leffa (2011), dentre outros.  Tivemos por objetivo investigar o conhecimento 
linguístico de professores de inglês e seus reflexos na prática pedagógica frente a 
demanda atual da aquisição dessa língua. O estudo é de caráter qualitativo e tem 
como sujeitos dez professores de inglês da rede pública de ensino, os quais 
responderam à um questionário semiestruturado que abordava a percepção do 
professor acerca da relevância do estudo de inglês e relação do saber linguístico 
dos docentes com a aprendizagem dos alunos. Os dados revelam que a maioria 
dos professores considera a importância de sua atuação no processo ensino 
aprendizagem, embora declarem não possuir a competência linguística 
necessária e afirmam não haver oportunidades de ambientes de formação 
continuada. Somado a isso, os sujeitos indicam como entraves o desinteresse e a 
falta de consciência dos alunos, o que contribui para o insucesso das aulas. Os 
resultadosapontam para a necessidade de investimentos em políticas públicas 
que favoreçam o letramento dos professores de Língua Inglesa, visto que a falta 
de conhecimento da língua constitui um obstáculo e reflete negativamente no 
desempenho pedagógico do professor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Inglesa. Competência linguística. 
Formação continuada. 
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ABSTRACT: This study reports the results obtained in the research registered 
in the Information System on Postgraduate Studies and Research / SISPG of the 
University of Pernambuco - Campus Petrolina, based on analyzes made on the 
conception of English Language teachers about the importance of the literacy of 
this language, as well as the relevance of the  teachers linguistic competence in 
this function with the theoretical contribution of Almeida (2015) Bakhtin 
(2006), Leffa (2011), among others. We aimed to investigate the linguistic 
knowledge of English teachers and their reflexes in pedagogical practice in face 
of the current demand for this language acquisition. The study is qualitative and 
has as subjects ten English teachers from the public school system, who 
answered a semi-structured questionnaire that caught the teacher's perception 
about the relevance of the English study and  the relation between the teachers 
linguistic knowledge and the students learning. The data show that most 
teachers consider the importance of their role in the teaching learning process, 
although they declare that not having the necessary linguistic competence and 
affirm that there are no opportunities for continuing education environments. 
Added to this, the subjects indicate obstacles like the lack of interest and lack of 
students awareness, which contribute to not successful classes. The results point 
to the need of investments in public policies which can favor the English 
teachers literacy, since the lack of knowledge constitutes an obstacle and reflects 
negatively on the pedagogical performance of the teachers. 
 
KEY WORDS: English Language Teaching. Linguistic competence. Continuing 
education. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Não é exagero afirmar que a contemporaneidade tem sido influenciada pela 

universalidade da difusão da Língua Inglesa. Mesmo não sendo a língua da 

maioria dos países, tornou-se a língua do poder em variados setores. Sua 

utilização é um dos meios mais rápidos meios de inclusão e ascensão social e seu 

estudo tornou-se um fenômeno mundial, já que há uma crescente demanda 

para sua aquisição no mundo inteiro. Todavia, múltiplos são os desafios da 

universalização dessa língua, haja vista os comuns entraves à sua aquisição. No 

Brasil, sua presença é obrigatória no currículo escolar a partir da 5ª série (6º 

ano) de escolas públicas, como declara a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 

1996. É possível constatar também sua inclusão a partir do primeiro ano do 

ensino fundamental em muitas escolas privadas. Apesar dessa obrigatoriedade e 

presença no currículo desde a mais tenra idade para muitos, percebe-se que a 

competência linguística para fins práticos que caracteriza qualquer letramento 

não se concretiza. 
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Com isso, diante do domínio e da necessidade da aprendizagem da Língua 

Inglesa no âmbito nacional e, concomitantemente, em regiões favorecidas pelo 

comércio de exportação, como é o caso da cidade de Petrolina, é notório o 

desafio, naturalmente, posto aos professores dessa língua estrangeira. Partindo 

desse pressuposto, questiona-se: até que ponto os professores de Língua Inglesa 

estão preparados para encarar este mercado com tantas mudanças? De que 

forma o Poder Público está investindo nos seus funcionários, a fim de que 

possam usar realmente o idioma no seu ambiente de trabalho? 

Diante do exposto, esta pesquisa teve por objetivo investigar o conhecimento 

linguístico de professores de inglês e seus reflexos na prática pedagógica frente a 

demanda atual da aquisição dessa língua. Trata-se de um estudo de campo, de 

caráter qualitativo, e tem como sujeitos dez professores de inglês da rede 

pública de ensino, os quais responderam à um questionário semiestruturado 

que abordava a percepção do professor acerca da relevância do estudo de inglês 

e relação do saber linguístico dos docentes com a aprendizagem dos alunos. 

Assim, esperamos que esse estudo possa contribuir com reflexões acerca da 

temática, bem como com a continuidade de pesquisas na área de linguística 

aplicada que resultem em práticas para potencializar o ensino da língua em 

foco. 

 

 
2 ENSINO DO INGLÊS E PERSPECTIVAS HISTÓRICAS 
 
 

É notória a convivência com a Língua Inglesa (LI) em todos os cantos do nosso 

país. Entretanto, apenas a presença dessa língua estrangeira (LE) nesses 

espaços do cotidiano não é suficiente para a ascensão social de quem quer que 

seja. Para interagir como sujeito nos espaços culturais, econômicos e 

acadêmicos, é necessário ter o domínio da língua a fim de usá-la numa 

perspectiva prática e social no atual contexto brasileiro. Daí a importância da 

aprendizagem dessa língua, que nos reporta à afirmação de Paiva (2010) de que 

aprender inglês hoje torna-se tão relevante quanto aprender uma profissão.  

Todavia, essa aquisição pressupõe a devida competência linguística para sua 

efetivação de forma oral e escrita, pois ―o uso da língua implica o domínio de um 
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conjunto de procedimentos bastante complexos, associados não apenas à 

produção e percepção dos diferentes sons da fala, mas também aos efeitos 

característicos da distribuição funcional desses sons pela cadeia sonora‖ 

(MARTELOTTA, 2010, p.17). Afinal, toda língua possui uma estrutura, uma 

gramaticalidade, as quais, falantes aprendem desde a infância de forma natural. 

A comunicação se estabelece através dela, se houver conhecimento de restrições 

intrínsecas, aquelas que fazem parte da própria estrutura da língua, e 

extrínsecas, que são impostas pela comunidade linguística. Nesse sentido, 

verificamos não apenas a necessidade da competência linguística no uso, como 

também da consciência de implicações, funções e efeitos de atos de 

comunicação, fato que nos reporta à reflexão da importância da consciência do 

professor de LI acerca disso e da relevância de uma formação que atenda às 

necessidades intrínsecas desse processo de letramento.  

Apesar de ter sua importância legitimada pela LDB, algumas ações 

governamentais e brechas nessa lei contribuem para o ensino de idiomas ainda 

ser visto com pouca relevância e desligado de projetos pedagógicos. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do ensino fundamental de 1998, por 

exemplo, privilegiam o ensino da leitura em detrimento das outras habilidades e 

reproduz o preconceito contra as classes populares quando afirma que somente 

uma parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras 

como instrumento de comunicação oral. O documento do Ministério da 

Educação (MEC) também reafirma a má condição de ensino no país para 

justificar o foco em apenas uma habilidade sem propor políticas de qualificação 

docente e, consequentemente, melhoria do ensino (PAIVA, 2010).  

Dessa forma, o direito à educação, garantido pela Constituição Federal no artigo 

205 é negado, se considerarmos que o preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação de trabalho perpassa a aprendizagem de um idioma estrangeiro. A 

trajetória do ensino de LE no país, indubitavelmente, contribuiu para o 

insucesso no que tange à aprendizagem do inglês nas escolas públicas nos dias 

atuais. Essa desfavorável trajetória, por conseguinte, tem refletido nos espaços 

de formação de professores, visto que a universidade perpetua a desatenção ao 

ensino de língua estrangeira a esses profissionais e reforça, muitas vezes, a ideia 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
569 

 

da falta de condições de ensino para as línguas estrangeiras sem buscar 

caminhos que transformem ou fortaleçam realidades. 

 

2.1 DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS 

 

Em geral, os cursos de Formação de Professores apostam na formação teórico- 

metodológica como garantia de que ela será concretizada plenamente na 

realidade da sala de aula. Aspectos práticos são normalmente abordados de 

forma superficial. Em se tratando de formação de professores de LE, convém 

perceber que a sala de aula é um espaço peculiar em que a língua é, ao mesmo 

tempo, instrumento de trabalho e objeto.  Por meio da língua, ensina-se a 

língua.  

Consequentemente, entram em cena alguns saberes a serem operacionalizados 

pelo professor, tais como saber a língua e saber ensiná-la (ALMEIDA FILHO, 

2015). Assim, apropriar-se desse conhecimento linguístico é condição sine qua 

non para apresentá-la como objeto de ensino. Os cursos de licenciatura desse 

professor, em especial, promoveriam uma melhor formação, se, além de 

conscientes dos reflexos negativos da história do ensino de inglês no país, 

atentassem para a especificidade dessa formação pelo caráter linguístico, ou 

seja, da necessidade do professor de inglês conhecer a ponto de usar com 

propriedade esta LE.  

Todavia, os cursos de Licenciatura em Letras, de uma forma geral, não atentam 

para essa realidade e até contribuem para os insucessos no ensino de Língua 

estrangeira.  Acerca dessa problemática, Walesko e Procailo (2011) apontam que 

grande parte dos cursos de graduação em licenciaturas em Letras no Brasil não 

consegue atingir plenamente os objetivos necessários para uma formação 

profissional sólida, ou seja, o domínio dos aspectos linguísticos, tanto na 

habilidade oral quanto na escrita, o que representa a falta de uma base 

pedagógica e de conhecimentos em Linguística Aplicada consistentes. A boa 

formação desse profissional é, muitas vezes, resultado do empenho individual, 

uma vez que os cursos de licenciatura ensinam sobre a língua sem propor 

aprofundamento na área específica de aprendizagem de Língua estrangeira. 
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Com isso, a falta de um bom nível de conhecimento na língua constitui um 

obstáculo no desempenho pedagógico do professor.  

 Em vista disso, e não por coincidência, percebe-se que a área de pesquisa e 

estudo acerca do ensino e aprendizagem de línguas, hoje vista como subárea da 

Linguística Aplicada no âmbito das Letras, tem sido desconsiderada em muitos 

centros universitários. Almeida Filho (2015), professor, formador e pesquisador 

desde os anos 90, do século XX, sinaliza que a visão ultrapassada de muitas 

faculdades de formação acerca do conhecimento relevante para o 

desenvolvimento do ensino das línguas não contribui para a superação de 

problemas que os cursos de Letras acumularam nessa área. Essa realidade 

reflete-se nas salas de aula de língua estrangeira e aponta para a necessidade de, 

por meio de programas de pós-graduação em Linguística Aplicada, formar 

novas gerações de pesquisadores e especialistas que se tornem parceiros no 

esforço de produzir conhecimentos pertinentes de natureza aplicada para o 

desenvolvimento e expansão do ensino de línguas. 

Acerca dessa problemática, Leffa (2011, p.21) menciona que ―é óbvio que não 

basta saber a língua estrangeira para ser bom professor, mas nem mesmo a 

língua muitos deles sabem, principalmente fora dos grandes centros‖. Assim 

sendo, diante do despreparo do professor que ensina ao aluno algo que ele 

mesmo não conhece, há uma questão histórica e complexa, necessitando de 

urgentes iniciativas no âmbito educacional, que beneficiem esse profissional no 

que tange à formação continuada. 

Ademais, a formação dupla da maioria dos cursos de Letras se constitui como 

um elemento desfavorecedor, já que, quase sempre, o programa curricular 

desses está atrelado às licenciaturas em Língua Portuguesa, que, 

consequentemente, ocupam a maior parte das disciplinas do aluno e isso 

demonstra uma falta de preocupação e interesse dos programas em desenvolver 

a competência comunicativa do futuro professor de língua estrangeira. 

Referindo-se aos cursos de Letras no Brasil, Paiva (2003, p.78) enfatiza que: 

 

Muitos desses cursos são ministrados em três anos e recebem 
alunos de escolas de ensino básico que também não investiram 
em um ensino de LE de qualidade.  As aulas de literatura são 
dadas geralmente em português e as turmas chegam a ter 50, 70 
e até 90 alunos, inviabilizando a oferta de um ambiente 
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adequado à prática do idioma. Como resultado, o sistema 
educacional brasileiro coloca no mercado de trabalho 
professores despreparados e muitos recorrem aos cursos de 
especialização em busca de uma regraduação, o que 
naturalmente não encontram. Esse contexto reforça, dia a dia, o 
preconceito de que só se aprende língua estrangeira em cursos 
livres.   

 

 

Esse cenário reforça a ideia de Paiva (2003) de que o sistema educacional tem 

posto no mercado de trabalho professores de LI sem preparo, que passaram por 

uma escola que não lhes proporcionou proficiência na língua, insistiram numa 

formação que também não colaborou para essa aquisição, especialmente por ser 

focada nas duas línguas, a materna e a estrangeira.  É possível constatar, então, 

que a indiferença histórica reflete-se, legitima-se e perpetua-se também nos 

cursos de formação de professores de LI espalhados pelo país. 

Assim, fragilidades nos cursos de formação existentes no país, tem contribuído 

para que esses profissionais  reproduzam a mesma realidade nacional de 

fracasso escolar no campo de aprendizagem de Língua Inglesa, cenário que 

pressupõe a necessidade de políticas públicas que favoreçam a formação 

continuada dos mesmos, bem como a conscientização desse profissional acerca 

da necessidade de busca contínua dessa competência linguística, haja vista  o 

desafio de aprendizagem dessa língua estar proposto aos seus alunos na 

atualidade. 

 

3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Foi realizada uma pesquisa com dez professores de Língua Inglesa sendo dois 

do sexo  masculino e  oito do sexo feminino, com faixa etária entre 20 a 40 anos. 

Com relação ao nível acadêmico, seis sujeitos possuem especialização e quatro 

apenas graduação. A média geral de tempo de ensino de Língua Inglesa é de 1 a 

15 anos. Vejamos, então, a percepção dos professores acerca da temática em 

estudo: 

 A relevância do ensino da Língua Inglesa hoje no contexto 

brasileiro e, especificamente, em Petrolina. 

Todos apontaram para a grande importância do ensino do idioma pela sua 

universalidade e para a demanda de uso na cidade de Petrolina.  Isso corrobora 
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com Paiva (2010) de que aprender inglês hoje é relevante quanto aprender uma 

profissão. 

 A importância do papel do professor no processo de ensino 

aprendizagem. 

Em unanimidade os professores julgam precípuo o papel do professor na 

mediação do processo. Alguns apontam a importância da metodologia e outros 

enfatizam a necessidade de conhecer a Língua. Tais dizeres condizem com o 

pensamento de Almeida Filho (2015) quando diz que apropriar-se desse 

conhecimento linguístico é condição primordial para apresentá-la como objeto 

de ensino.  

 A competência linguística oral no ensino de Língua Inglesa 

interfere no aprendizado do aluno 

Todos marcaram a opção SIM.  Com relação à aprendizagem de Língua 

estrangeira, Walesko e Procailo (2011) destacam a falta de um bom nível de 

conhecimento constitui um obstáculo no desempenho pedagógico do professor.  

 Se consideram o conhecimento linguístico suficiente para esta 

função. 

Apenas 4 Professores responderam afirmativamente e 6 deles declararam que 

seu conhecimento está aquém da necessidade em sala de aula. Sobre a falta de 

conhecimento na língua, Paiva (2003) retrata que o sistema educacional tem 

posto no mercado de trabalho professores sem preparo, que passaram por uma 

escola que não lhes proporcionou proficiência na língua e insistiram em uma 

formação que também não colaborou para essa aquisição. 

 Frequência de participação em alguma formação continuada, 

oferecida aos professores de inglês com o intuito de aperfeiçoar a 

competência linguística. 

Acerca disso, oito docentes afirmaram participar raramente de encontros de 

formação continuada. Em contra partida, dois deles declararam nunca ter 

participado: 

Profª. Brisa: Eu nunca participei, nunca houve. 

Profª. Borboleta: Nunca. Ultimamente não há formações. 
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Os excertos acima nos reporta a urgência de promoção de ambientes de 

formação continuada na cidade de Petrolina, com vistas a potencializar os 

conhecimentos linguísticos destes indivíduos, necessidade apontada por 

Walesco e Procailo (2011).  

 Se consideram importante ministrar as aulas em Língua Inglesa, 

bem como a frequência do uso do inglês em sala de aula. 

Em resposta a pergunta, 5 professores declararam não utilizar a LI durante suas 

aulas, alegando não ter a competência mínima necessária para o uso, enquanto  

apenas 5 deles afirmaram  utilizar o inglês em sala  em algumas ocasiões. Em 

justificativa para a ausência da prática oral na Língua estrangeira, dois 

professores apontaram: 

Prof. Flor: Raramente faço uso da Língua Inglesa em sala de 
aula, já que me sinto insegura e despreparada para isso. 
 

Prof. Lua: Nunca uso. Não sei falar inglês ainda. Preciso 
aprender para poder usar na sala. 

 
Acerca da ausência de competência linguística oral, Leffa (2011) alerta que, fora 

dos grandes centros, muitos professores não conhecem a Língua estrangeira que 

ensinam. 

 Entraves ou dificuldades enfrentados no processo ensino-

aprendizagem dessa Língua estrangeira. 

 

Os professores citaram dificuldades diversas, tendo dois deles apontado para a 

falta de recursos, como materiais para dinamizar a aula. Dois professores se 

queixaram da falta de interesse dos alunos e quantitativo desses em sala de aula. 

Um professor citou a carga horária reduzida para o ensino de LI e cinco deles 

declararam a sua própria falta de conhecimento na Língua como um entrave na 

ministração de suas aulas. 

Assim, mais uma vez, foi possível perceber a relação entre a competência 

linguística do professor de inglês com o possível insucesso de suas aulas. Para 

Almeida Filho (2015)  o despreparo do professor reflete-se nas salas de aula de 

língua estrangeira e aponta para a necessidade de formar novas gerações de 

pesquisadores e especialistas no  intuito de produzir conhecimentos pertinentes 

de natureza aplicada para a melhoria do ensino de línguas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em meio às transformações da sociedade e o uso de tecnologias de comunicação 

e informação, tornam-se notórias as necessidades de aperfeiçoamento e 

especialização no mercado de trabalho, que, a cada ano, passa por aplicações 

extremamente ligadas à área educacional, fazendo com que as pessoas 

busquem, além da formação básica, domínio de uma ou mais línguas 

estrangeiras. Com base nesse ponto de vista, nos dados colhidos e no 

embasamento teórico, o presente estudo procurou verificar a competência 

linguística de uma amostra de professores de Língua Inglesa da rede pública do 

Estado de Pernambuco. 

Assim sendo, os resultados mostram que os sujeitos pesquisados consideram o 

idioma fundamental para a sociedade e que o professor é muito importante no 

processo de ensino aprendizagem. No entanto, ressaltam que a falta da 

competência linguística interfere nesse processo, visto que, nem todos possuem 

essas habilidades. Além disso, relatam que a precariedade de qualificação 

oferecida por parte do Estado interfere no uso da Língua Inglesa em sala de aula 

bem como a carência de materiais para trabalho prejudicam a qualidade do 

ensino.  

Isso posto, podemos dizer que há a necessidade de investimentos em políticas 

públicas que favoreçam o letramento dos professores de Língua Inglesa, uma 

vez que a falta de conhecimento da língua constitui um obstáculo e reflete 

negativamente no desempenho pedagógico dos professores em estudo.  

Por outro lado, a literatura especializada sinaliza que a aquisição da língua 

inglesa, tão necessária aos dias atuais, não se estabelece por meio da escola e 

mesmo ancoradas por lei, as políticas públicas educacionais não favorecem esse 

letramento, sobretudo no que diz respeito aos investimentos no âmbito 

didático-pedagógico.  

Assim, aos professores resta, então, a busca por cursos específicos oferecidos 

pelas reconhecidas ―escolas de línguas‖, as quais se tornam, muitas vezes, 

inacessíveis, tendo em vista o alto investimento financeiro à maioria, ou a 

aquisição da língua ―in loco‖, quando o indivíduo tem a oportunidade de se 
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inserir em países cuja língua oficial seja o inglês e por meio da escuta e interação 

adquiri-la naturalmente. 

Portanto, espera-se que este estudo contribua, de forma efetiva, com as 

reflexões acerca da temática, bem como com a continuidade de discussões e 

pesquisas desenvolvidas na área da Linguística Aplicada. 
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO HERÓI NA LITERATURA DE 

CORDEL 

 

Maria do Socorro da Silva Carvalho (Graduada em Letras Português - UPE 

Campus Petrolina, socorro.star@hotmail.com). 

 

O estudo sobre a construção discursiva do herói na literatura de cordel mostra o 
olhar de vários autores sobre a figura do herói, construído a partir da 
desigualdade social de uma região, onde os sobreviventes são personagens 
principais que protagonizam os folhetos de cordel. Esse trabalho visa, 
sobretudo, conhecer as várias revelações da literatura de cordel, suas 
caracterizações e valores pedagógicos, com o intuito de apreciar e respeitar a 
literatura popular e sua diversidade literária, sobretudo instigar uma visão 
crítica e poética sobre a realidade sertaneja. Nesse sentido, a pesquisa é de 
cunho bibliográfico, pois estamos usando como suporte, livros, folhetos de 
cordel e o filme ―O alto da Compadecida‖, no sentido de aprofundar o 
referencial teórico. Esse trabalho resultou no descobrimento de um herói criado 
e recriado por vários autores cujo nome é João Grilo. O malando é um forte 
representante do povo nordestino na literatura popular, fazendo com que a 
mesma mantenha-se viva. Entretanto a construção discursiva do herói por parte 
de autores como: Cândido (1970); Suassuna (1979); Abreu (1999); Aurélio 
(2013), entre outros, só vieram a acrescentar na construção do herói na 
literatura de cordel, isso se dá pelo fato dessa figura ser tão vista no dia a dia do 
nordestino que busca a sobrevivência em meio à escarces de oportunidades.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Herói. Construção. Cordel. 
 

ABSTRACT: The study on the discursive construction of the hero in cordel 
literature shows the view of several authors on the figure of the hero, 
constructed from the social inequality of a region, where the survivors are main 
characters that lead the cordel leaflets. This work aims, above all, to know the 
various revelations of the cordel literature, its characterizations and pedagogical 
values, with the purpose of appreciating and respecting popular literature and 
its literary diversity, above all instigating a critical and poetic vision about the 
sertaneja reality. In this sense, the research is of bibliographic character, since 
we are using such as, support, books, cordel leaflets and the film "O alto da 
Compadecida", in the sense of deepening the theoretical referential. This work 
resulted in the discovery of a hero created and recreated by several authors 
whose name is João Grilo. The malando is a strong representative of the 
Northeastern people in popular literature, keeping it alive. However the 
discursive construction of the hero by authors such as: Cândido (1970); 
Suassuna (1979); Abreu (1999); Aurelio (2013), among others, only added to the 
construction of the hero in cordel literature, this is due to the fact that this 
figure is so much seen in the day to day of the Northeastern who seeks survival 
in the midst of the scares of opportunities.  

mailto:socorro.star@hotmail.com
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo tem como objetivo conhecer as várias revelações da literatura de 

cordel, suas caracterizações e valores pedagógicos, com o intuito de apreciar e 

respeitar a cultura nordestina, própria de um povo que conta e canta sua 

história em verso e prosa através da linguagem cordelista. Com isso, pretende-

se: identificar o lúdico na literatura de cordel no contexto do Nordeste;analisar a 

diversidade literária de cordel; realizar leituras de cordéis no sentido de dar 

valor as nossas raízes einstigar uma visão crítica e poética sobre a realidade 

sertaneja. 

As qualidades atribuídas ao trapaceiro e pícaro nordestino são ampliadas 

quando a ele é dada um adjetivo de aventureiro, fazendo assim, uma breve 

analise sobre o olhar de cada autor de forma discursiva na construção da figura 

do herói na literatura de cordel. Desta forma, reconhecer sua diversidade 

literária com o intuito de focalizar a cultura nordestina no sentido de apreciar as 

nossas raízes, além de instigar uma visão crítica e poética sobre a realidade 

econômica, social e cultural do nordestino, que por sua vez transforma-se em 

herói diante de todo o seu sofrimento diante da seca, fome e desigualdade social 

e que em vez de abatê-los os transformam em heróis como João Grilo. 

Sabe-se que a poesia popular vem perpassando décadas de cultura e história do 

povo nordestino. No entanto os poetas populares que são conhecidos como 

cantador e, são em sua maioria provenientes do meio rural e, analfabetos. Deste 

modo ―a poesia popular foi muitas vezes associada a certo número de 

representações negativas que a situam ao lado da literatura menor, em oposição 

à literatura‖ (ASSARÉ 2009. p.11). 

Nesse sentido, alguns autores eruditos mostram em trechos de suas obras o seu 

olhar de falso admirador da poesia popular, sobretudo, da literatura de cordel.  
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Entretanto, a realidade dos nossos poetas é que suas poesias são improvisadas e 

narradas graças a sua memória prodigiosa, as histórias contadas em poesias são 

de heróis nordestinos que com sua bravura vence a pobreza com espertezas e 

malandragens que chegam a vencer até a morte. Essas histórias são contadas de 

maneira lúdica e atrativa em folhetos de cordel. Tais folhetos são vendidos ou 

divulgados em feiras livres pendurados em barbantes, vem dessa prática o nome 

cordel. 

Observando as muitas histórias contadas pelos poetas cantadores que encantam 

com sua arte, podemos trazer para a discursão situações ou histórias bem 

nossas, com fortes características nordestinas, como a caracterização da figura 

de João Grilo, o típico herói nordestino. E assim, veremos João Grilo com as 

lentes de vários autores entre eles: Ariano Suassuna (1955), João Ferreira de 

Lima (2003), Marco Aurélio (2009), entre outros que em suas obras 

caracterizam a figura do herói nordestino como um cara cheio de treitas, astuto, 

um malandro que vence a fome e morte, tudo pela sobrevivência em um sertão 

tomado pela fome e desigualdades sociais. 

Este trabalho contribuirá para a reflexão de como o herói e caracterizado na 

literatura de cordel, trazendo para o leitor um novo olhar de construção 

discursiva deste herói que é um sobrevivente diante de sua difícil condição 

social, mas que traz para nós um olhar que de certa forma valoriza o nordestino 

representado por João Grilo com sua personalidade que reivindica para si as 

várias facetas do anti-herói produzido pela literatura de cordel, os cordelistas 

nordestinos fazem da figura do matuto nordestino o cara mais inteligente que 

existe, mais astuto, cheio de malandragens e traquinagens capaz de passar para 

traz até o diabo e a morte.  

Deste modo os artistas do cordel querem mostrar para o Brasil e o mundo que 

nordestino que para muitos é chamado de matuto é muito esperto e inteligente 

que deixa qualquer doutor sem ação e condição de se sobressair das suas sábias 

maneiras de viver e vencer na vida malandramente.  

 

2 A LITERATURA DE CORDEL NO BRASIL 
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A literatura de cordel chegou ao Brasil, por volta do século XVIII no Estado da 

Paraíba, o cordel era conhecido como cantoria de viola. O poeta Agostinho 

Nunes da Costa foi o primeiro cantador conhecido nesta época entre 1797 e 

1858.  

Logo depois do cordel cantado, tem-se registro no final do século XIX, onde 

foram publicadas as primeiras impressões de folhetos de cordel. O antecessor 

foi o poeta Leandro Gomes de Barros, (1868-1919), seu primeiro folheto foi 

localizado no ano de 1893. Daí então, a literatura de cordel passou a ser além de 

cantada, também escrita.  Estes poetas da literatura de cordel ainda fazem 

sucesso até os dias de hoje. Acredita-se que eles tenham escrito mais de mil 

folhetos. Mais recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero 

do Rego Barros, Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo. 

Zé Melancia, Zé Vicente, José Pacheco da Rosa, Gonçalo Ferreira da Silva, Chico 

Traíra, João de Cristo Rei e Ignácio da Catingueira. 

Cada vez mais popular, o cordel foi ganhando seu espaço dentro da literatura, 

principalmente na região Norte e Nordeste do Brasil, regiões essas, que mais 

observam valores deixados pelos colonizadores, por esse motivo o cordel foi 

desenvolvido com mais ênfase nessas regiões. Neste contexto, o cordel é visto 

―como processo de comunicação extremamente dependente da aceitação 

popular, a Literatura de cordel ia se adaptando às necessidades dos 

consumidores‖. (LUYTEN, 1981, pág. 23). 

Com o passar dos anos, o cordel vem sendo fortalecido e tornou-se um meio 

importante de comunicação e transmissão da literatura popular, sobretudo 

nordestina.  

 

A Literatura de cordel tem sido considerada, porta voz ideal dos 
anseios populares. Pois, de outra maneira não se explicaria a 
grande aceitação dessa forma de comunicação nem sua difusão 
por quase todo território nacional e, muito menos, as enormes 
tiragens de alguns folhetos [...] (LUYTEN, 1981, pág. 20). 
 

http://www.suapesquisa.com/geografia/regiao_nordeste.htm
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A literatura de cordel é de preciosa importância na conservação das identidades 

locais e das tradições literárias regionais, pelo fato de funcionar como 

divulgadora da arte do cotidiano, dos conhecimentos populares e dos autores 

locais, colaborando para a perpetuação do folclore nacional. As mesmas podem 

ser lidas em sessões públicas e por alcançam um número elevado de exemplares 

distribuídos, influenciando nos hábitos de leitura e contribuindo contra o 

analfabetismo. 

Segundo Maria Alice Amorim, em uma de suas pesquisas, afirma que embora se 

tenha anunciado tantas vezes o fim da literatura de cordel, sobretudo com o 

aumento tecnológico dos meios de comunicação de massa, a realidade é que o 

folheto se mantém forte neste início de século XXI. Com isso o cordel é visto 

como um método eficaz de comunicação e de grande valor literário, os folhetos 

sobre os atentados atraem a atenção de leitores e ouvintes, levando, inclusive, à 

produção de matérias, artigos e reportagens. No folheto de circunstância, os 

fatos jornalísticos ganham contornos próprios com a versificação e o charme da 

linguagem poética: em harmonia com as questões atualizadas, cheio de humor e 

ironia, mistura-se tradição, modernidade e os prazeres da arte. A jornalista 

relata ainda que, ao longo dos últimos 50 anos, numa declarada estratégia de 

sobrevivência, os custos tipográficos fizeram surgir folhetos datilografados, 

mimeografados, fotocopiados. Há cerca de 15 anos, são digitados e impressos 

em computador e impressora domésticos, e divulgados via Internet.  

Com o passar dos anos, o cordel, passou a ser cada vez mais respeitada e hoje é 

admirada por muitas pessoas em diferentes lugares do país, tendo ganhado, 

inclusive uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel.  

 

2.1 A XILOGRAVURA NA LITERATURA DE CORDEL 

 

A literatura de cordel é uma forma de inspiração popular que é gravada e 

publicada em folhetins ilustrados com uma técnica de xilogravura, ou seja, 

gravura em madeira, arte muito popular na região Nordeste do Brasil. No 

mesmo, são utilizados desenhos. Ganhou este nome, por que são apresentados 

ao povo amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de mercados 

http://www.suapesquisa.com/literatura
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populares ou até mesmo nas ruas e feiras. Seus textos são escritos através de 

uma linguagem simples e acessível, os poetas deste gênero divulgam suas artes, 

usando as histórias comuns do cotidiano popular. 

Segundo RIBEIRO (1995), o legado cultural é construído por um povo e dessa 

forma se constitui por meio de:  

 

Uma ordem particular de fenômenos que tem característico sua 
natureza de replica conceitual da realidade, transmissível 
simbolicamente de geração em geração, na forma de uma 
tradição que provê modos de existência, formas de organização 
e meios de expressão a uma comunidade. (RIBEIRO, 1995, pág. 
127). 

 

De baixo custo, na maioria das vezes estes pequenos livros são comercializados 

pelos próprios autores e em algumas situações, estes poemas são acompanhados 

de violas e recitados em praças com a presença do público.  Fazem grande 

sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este 

ocorreu diante do toque humorístico de muitos deles e por retratarem 

acontecimentos da vida habitual da cidade ou da região. Os assuntos como: 

festejos, secas, milagres, politicas, atos de heroísmo, cangaceiros e morte, entre 

outros fatos ocorridos, são relatados nos livretos.  

Vinculando poesia, gravura e protestos, a literatura de cordel representa uma 

das mais importantes demonstrações da arte brasileira. Além disso, 

entusiasmou renomados escritores brasileiros como Jorge Amado, Guimarães 

Rosa e José Lins do Rego, mostrando que nem sempre o que é popular é de 

baixo atributo. A tipologia de temas que abrangem crítica social e política que 

elevam a literatura de cordel ao pavilhão de obras de conteúdo didático e 

educativo. Podemos dizer que o cordel também tem caráter jornalístico, já que 

as calamidades, as enchentes, as secas, as reviravoltas políticas são retratadas 

em centenas de títulos por ano. Dessa forma, o cordel, ―pouco a pouco, foi se 

desenvolvendo junto ao homem brasileiro, mais especificamente na região 

nordeste, uma poesia oral com característica peculiar‖. (BARROSO, 2006, pág. 

22). 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DO CORDEL 

 

A literatura de cordel possui algumas particularidades bem típicas, as principais 

desse gênero são: suas ilustrações são feitas por xilogravuras, possuindo uma 

essência cultural muito forte, que relata tradições culturais regionais e 

contribuindo para a continuidade do folclore brasileiro, por serem bem baratos, 

atingem um grande público e isso acaba sendo um incentivo à leitura. Suas 

narrativas têm como ponto principal uma aventureira que deve ser resolvida 

com a inteligência e astúcia do personagem. Nestas, sempre há um herói que 

sofre por não conseguir ficar com o seu amor, isso pode ser devido a uma 

proibição dos pais, pois as relações familiares são extremamente hierarquizadas 

os noivados são arranjados, coisas que impedem que o casal de ficarem juntos. 

No final, este herói sempre sai ganhando de alguma forma. Essa proibição do 

namoro são algumas das dificuldades que ocorrem ao longo do romance. Ao fim 

de tudo, o herói será exaltado e os opositores humilhados. Se assim não for, 

haverá outro meio de equilibrar a situação, que durante quase toda a narrativa 

permaneceu desfavorável ao protagonista.  

A estrutura poética da literatura de cordel é classificada em: Quadra, que é uma 

estrofe com quatro versos; a Sextilha que é estrofe de seis versos; a Sextilha é a 

mais rara, pois é composta por sete versos; tendo também a Oitava que é a 

estrofe de oito versos; incluindo também o Quadrão, que os três primeiros 

versos rimam entre si; o quarto com o oitavo, e o quinto, o sexto e o sétimo 

também entre si. Finalizando com a Décima, que é uma estrofe de dez versos. As 

estrofes mais comuns são as de dez, oito ou seis versos. Os autores, ou 

cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa acompanhados de viola, 

como também fazem leituras ou declamações que conquistam os compradores. 

3. MALANDRO NO SERTÃO NORDESTINO 

 

O Cordel sempre teve uma finalidade lúdica, daí a popularidade de heróis 

traquinos como Pedro Malazarte, Cancão de Fogo e João Grilo, ―o malandro, 

como o anti-herói, é uma espécie de um gênero mais amplo de aventureiro 

astuto, comum a todos os folclores‖ (CANDIDO, 1970, P. 15). Os cangaceiros 
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encarnavam um ideal de justiça numa época em que o coronelismo dominava. 

Com o fim do cangaço, surgiram heróis da ficção como Rufino, o Rei do 

Barulho, José de Souza Leão e Antônio Cobra-Choca, sempre em papéis de 

vingadores das injustiças de que eram vítimas os sertanejos. Lampião, Padre 

Cícero, Getúlio Vargas e Frei Damião foram, e continuam sendo biografados 

pelos poetas populares. ― É importante lembrar, que essas personagens não se 

apropriam de armas ou poderes mágicos, eles se transformam no reflexo do 

homem simples que tende a driblar os problemas da vida através da inteligência 

(CANDIDO, 1970, P. 15)‖. 

 

3.1 ARIANO SUASSUNA E A LITERATURA DE CORDEL 

 

Ariano Suassuna nasceu na cidade de João Pessoa, Paraíba, em 16 de junho de 

1927. Filho do então governador da Paraíba João Suassuna passou a sua 

infância no Sertão, na cidade de Taperoá. Advogado, professor, dramaturgo, 

romancista e grande defensor da cultura nordestina.  Nesta cidade, ele 

concretizou seus primeiros estudos e começou a ter afinidade com a linguagem e 

cultura do sertão nordestino. Em 1942, mudou-se para o Recife. Em 1946 na 

Faculdade de direito, conhece Hermilo Borba Filho e com ele funda o Teatro do 

Estudante de Pernambuco. 

Em 1947, divulga sua primeira peça, ―Uma mulher vestida de sol‖, com a qual 

ganhou o prêmio Nicolau Carlos Magno. Em 1950, forma-se em Direito e passa 

a desempenhar também a carreira de advogado. Após escrever mais algumas 

peças, Suassuna publica O Auto da Compadecida em 1955. Dois anos depois, 

essa peça é encenada pelo Teatro Adolescente do Recife e ganha a medalha de 

ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, projetando o escritor para 

todo o país.  

Em 1957, abandona a carreira de advogado para tornar-se professor na 

Universidade Federal de Pernambuco. No ano seguinte, casa-se com Zélia de 

Andrade Lima, com a qual teve seis filhos. Mais uma vez junto com Hermilio 

Borba Filho, funda em 1959 o Teatro Popular do Nordeste. Além disso, foi 
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membro fundador do Conselho Federal de Cultura no ano de 1967, e também, 

do Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco no ano de 1968. Em 1969, 

Suassuna foi designado Diretor do Departamento de Extensão Cultural da 

Universidade Federal de Pernambuco, colocação que tomou até o ano de 1974. 

Suas fundamentais obras são: "Uma mulher vestida de sol" (1947), "O castigo da 

soberba" (1953), "O rico avarento" (1954), "O Auto da Compadecida" (1955), "O 

santo e a porca" (1957), "A caseira e a Catarina" (1962) e "O Romance d'A Pedra 

do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta" (1971). 

 

3.2 O ANTI-HERÓI IDEALIZADO. 

 

O autor, Ariano Suassuna usando três folhetos, idealizando as adaptações 

necessárias de acordo com sua capacidade de inventar, expõe uma obra-prima, 

―O Auto da Compadecida‖. Nesta obra, Ariano adapta e recupera personagens 

de peças populares e do cordel nordestino trazendo o personagem João Grilo, 

em tributo ao herói do romance de cordel de João Martins de Athayde (1877-

1959). 

João Grilo personagemprotagonista da obra, homem pobre e franzino, usa de 

sua ilimitada esperteza para garantir a sobrevivência. Um herói sem caráter. Tal 

colação, no entanto, mostrar-se imprópria, já que João Grilo trabalha de forma 

dura, ajudando seu grande amigo Chicó e tem como justificativa de suas 

traquinagens e serem afligido por uma pobreza total, onde assume todas as 

características de um anti-herói.  

 

Fisicamente o personagem do Auto da Compadecida, João 
Grilo, assume todas as características de um anti-herói, pois é 
pequeno, fraco, franzino, amarelo, desnutrido, ou seja, não 
possui atributos estéticos e o porte de um verdadeiro herói. 
Porém, é extremamente astuto e sua esperteza é tamanha que 
suplanta seu suporte miúdo convertendo sua fragilidade em 
força. Suas astúcias o fazem crescer, e se pela aparência 
ninguém lhe respeita, ao menos pela capacidade inventiva de 
transpor e subjugar as adversidades consegue vencer muitos e 
ganhar prestígio. (CANDIDO, 2008, p. 19). 
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Segundo CANDIDO (2008), fica evidenciado a figura do anti-herói encontrada 

em João Grilo que é pequeno, fraco, franzino, amarelo, desnutrido, ou seja, de 

modo nenhum ele pode ser visto esteticamente como um herói, mas por outro 

lado o autor também descreve um João Grilo extremamente astuto, que por 

causa da sua tamanha esperteza aquela aparência de anti-herói sai e dá espaço a 

um João Grilo herói, que vence a fome e muitas outras situações que o 

engrandece e dá lugar a uma figura heroica e, sobretudo, forte.  Nesta obra, o 

autor descreve as condições vividas por João Grilo e seu amigo inseparável 

Chicó, ele faz uso da magia literária para que, de modo argucioso, o fato sofrido 

por muitos nordestinos seja denunciado. Tais condições são ultrapassadas ou 

moderadas pela capacidade criadora dos personagens, que se aproveita de 

situações precárias vividas por serem nordestinos, e transformam suas 

armações e espertezas em oportunidades de sair da pobreza ou de buscara 

própria sobrevivência. 

 

―Com a carência de chuva, tanto pessoas como animais sofrem, 
com a falta de água chega também os problemas financeiros e os 
nordestinos precisam ser sábios, agindo com esperteza e 
criatividade para conseguir sobreviver em meio às 
adversidades‖. (ALBUQUERQUE, apud, CANDIDO, 2001, 
p.140). 
 

As figuras dramáticas do "Auto da Compadecida" são típicas, ou seja, não 

simulam sujeitos, mas pessoas que precisam ser compreendidos de acordo com 

o costume estrutural que ocupam. A criação desses personagens possibilita que 

se conheça a sociedade de uma cidadezinha Nordestina. Dessa forma, a peça 

pode ser chamada sátira social, pois busca melhorar as tradições, pregar moral e 

salvar as instituições de sua banalização. 

João Grilo, não renunciava de viver, pois, mesmo após a morte, continuou 

lutando bravamente, prosseguindo no seu alvo de vencer, embora tivesse que 

lutar com todas as suas forças, até depois da morte, se amparando na sua fé 

intercedendo à mãe de Jesus. A fé inabalável de nosso herói, fez com que 

mesmo diante de tantas adversidades, buscasse forças em suas orações. Após 

sua morte, João Grilo tem a seu favor uma advogada poderosa que intercede por 

ele, expondo suas dificuldades e amenizando seus atos.  
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Valei-me minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, A vaca 
mansa dá leite / a braba dá quando quer. A vaca dá sossegada / 
a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio / mas hoje sou 
escaler. Já fui menino, fui homem, / só me falta ser mulher. 
Valha-me Nossa Senhora, / Mãe de Deus de Nazaré.‖ 
(SUASSUNA, 1975.p.170). 
 

Por sua vez, seu grande amigo Chicó é um contador de causos, um mentiroso 

acriançado que inventa histórias exclusivamente para agradar sua vontade 

criativa. Ele se aproxima do narrador popular, e suas histórias revelam bem o 

prazer narrativo abnegativo da cultura popular. Chicó e João Grilo são como um 

par de palhaços, dentre os quais a inteligência é mal compartilhada, onde um 

sempre a tem de mais e o outro, de menos.  Juntos vivem experiência arriscada 

e também as desventuras do nordestino.  

O amigo companheiro de João Grilo, por sua vez, também nordestino, 

compartilhava juntamente com ele, a dor e a aventura de sobreviver com a seca 

no Nordeste, na esperança de um dia se livrarem da pobreza, e poderem viver 

uma vida sossegada, de barriga cheia e muita fartura. ―E agora a vida boa e a 

independência pra João Grilo e pra Chicó, graças à minha altíssima sabedoria e 

ao testamento do cachorro‖. (SUASSUNA, p. 112). 

João Grilo e Chicó eram inseparáveis, os dois apresentavam qualidades opostas. 

Chicó demonstra imensa covardia se confrontado ao perigo, sendo zombado por 

João Grilo: ―Chicó, tenha vergonha, você ainda está com medo?‖. Suassuna 

(1979 p. 111), Porém era muito inteligente, dominava a arte de fantasiar, criando 

histórias inventadas com grande facilidade. Apesar das suas diferenças, um 

completava o outro, e juntos compartilhavam o sonho de sobrevivência.   

As histórias de Chicó eram usadas como uma maneira de suavizar a violência 

sofrida pela fome e pela seca.  Desse modo, João Grilo e Chicó são figuras 

formidáveis na obra para causar a diversão, segundo Suassuna (2005 p 181) 

―são exemplares batizados pelo povo com as denominações de O Palhaço e o 

Besta‖. Simulam bem o nordestino sofrido, que procuram suavizar a sua dor, 

através de histórias engraçadas, com coragem, criatividade e um enorme desejo 

de viver, e mesmo em meio à situação de miséria, encontrava por meios delas 
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motivos para sorrir e ser feliz. Juntos, João Grilo e Chicó reportam a tradição do 

circo, onde um palhaço espertalhão, cheio de soluções, que gosta de se engrazar 

em situações perigosas, e o outro palhaço, ingênuo e medroso, que se deixa 

entusiasmar pelo outro. A dupla unida pela amizade e a necessidade de 

sobrevivência, viviam um misto de medo e coragem, que resultava em um tom 

de comédia e diversão. 

João Grilo e Chicó são personagens ficticios dos contos populares do Brasil e 

tambem de Portugal. Surgiu com destaque na Literatura de Cordel brasileira e, 

na condição de herói invencível. A personagem de João Grilo teve maior 

destaque na obra  Auto da Compadecida, escrita por Ariano Suassuna em 1955. 

Mas, tornou-se ainda mais conhecido graças à versão cinematográfica da peça, 

dirigida por Guel Arraes e estrelada por Matheus Nachtergaele em 1999.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre a construção discursiva do herói na literatura de cordel trouxe à 

tona uma ampla pesquisa que aborda pontos relevantes da história do cordel no 

Brasil.  

Dentro do estudo são abordados vários fenônimos do passado da literatura de 

cordel que muito colaboraram para a expansão da mesma, assim como, 

cordelistas e escritores que contribuiram para a cultura nordestina ser 

nacionalmente conhecida através de suas obras, são eles: João Ferreira de Lima, 

Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athaide, Luís da Câmara Cascudo, 

José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, Patativa do Assaré (Antônio 

Gonçalves da Silva), Téo Azevedo. Zé Melancia, Zé Vicente, José Pacheco da 

Rosa, Gonçalo Ferreira da Silva, Chico Traíra, João de Cristo Rei e Ignácio da 

Catingueira,  Ariano Suassuna entre outros. 

A literatura de cordel atualmente faz parte da cultura literária brasileira 

enriquecendo a arte e colaborando com o hábito da leitura por se tratar de um 

método de comunicação popular que pode ser facilmente adquirido e admirado 

devido à divulgação e o baixo custo. Geralmente os folhetos de cordel são 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Cordel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auto_da_Compadecida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matheus_Nachtergaele
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ilustrados com desenhos atrativos com a técnica da xilogravura e recebe o nome 

―cordel‖ porque geralmente são expostos ao leitor em cordões na forma de varal. 

As narrativas dos cordéis trazem sempre como ponto principal histórias de 

aventuras que descrevem o sofrimento do personagem herói por uma paixao 

impossivel ou por qualquer outro motivo, mas que no final o mesmo seja 

exaltado, vencedor em muitos casos devido as suas astúcias. A estrutura do 

cordel geralmente é organizada em quadras com estrofes e versos que rimam e 

pode ser lidos ou cantados. Os autores, ou cordelistas, recitam esses versos de 

forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, como também fazem 

leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os 

possíveis compradores. 

Para concluir este estudo, fez-se um breve estudo sobre o autor cordelista 

Ariano Suassuna e sua obra ―O Auto da Compadecida‖ na qual ele criou o 

personagem protagonistaJoao Grilo que era um pobre e franzino, mas dotado de 

uma esperteza enorme que o fez um herói. 
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INCIDÊNCIA DOS BIBLIOTECÁRIOS NA CADEIA MEDIADORA DO 
LIVRO 
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Traz como temática a mediação de leitura e os profissionais que desempenham 
o papel de mediadores do livro e da leitura buscando compreender como a 
figura do profissional bibliotecário está contemplada, ou não, como parte do elo 
mediador da cadeia do livro e sua pertinência. Objetiva discutir as implicações 
geradas pela e a partir da proposta de alteração da Lei Federal n. 10.753/ 2003, 
"Lei do Livro‖, por meio do Projeto de Lei 9.257/2016 apresentado pelo 
Deputado Federal Rafael Motta que visa incluir na referida Lei, os mediadores 
de leitura. Utiliza pesquisa exploratória de cunho bibliográfico para fazer análise 
das legislações pertinentes e verificar a adequação ou não dos conceitos 
propostos por elas. Identifica na investigação que o conceito de mediador de 
leitura proposto pelo Deputado Rafael Motta não é amplo o suficiente para 
abarcar os profissionais que atuam neste segmento. Tal proposição não 
corresponde com a realidade, visto que mediador/a não é apenas o educador, 
nem tampouco o bibliotecário, mas sim educadores (que são diferentes de) 
professores, bibliotecários, contadores de histórias e demais profissionais que 
atuam na aproximação leitores com os livros, e que se capacitaram para tal. 
Conclui que a proposta de alteração da Lei Federal n. 10.753/ 2003, "Lei do 
Livro‖ trazida por meio do Projeto de Lei 9.257/2016 pelo Deputado Federal 
Rafael Motta é desnecessária, pois o texto da Política Nacional de Leitura e 
Escrita (PNLE - o Projeto de Lei n. 7752/2017) já contempla de forma adequada 
o conceito, quando explicita no parágrafo V do Art. 2º a inclusão da cadeia 
mediadora e no parágrafo II do artigo 3º a definição de quem são mediadores de 
leitura, incluindo os bibliotecários, entre outros profissionais mediadores/as de 
leitura. Acreditamos que o foco central de atenção neste momento, no que se 
refere às políticas para o Setor, seja a validação da aprovação da PNLE por meio 
de sanção presidencial e sua regulamentação, pois após ser sancionada, precisa 
de acompanhamento da sua implementação já que é uma política estruturadora 
para o setor. 
Palavras-chave: Mediação de leitura. Mediadores de leitura. Bibliotecários. 
Política Nacional de Leitura e Escrita – PNLE.  
 

1. INTRODUÇÃO 
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Este estudo traz uma breve análise comparativa da proposição 

apresentada pelo Deputado Federal Rafael Mota, para alteração à Lei Federal n. 

10.753/ 2003, "Lei do Livro‖, visando incluir a figura do mediador de leitura no 

texto da lei, com o texto da PL 7752/2017, que institucionaliza a Política 

Nacional de Leitura e Escrita, aprovada pela Câmara Federal  em 9 de maio de 

2018 e que aguarda a sanção presidencial.  

Compara especificamente sobre como a figura do profissional 

bibliotecário está contemplada, ou não, como parte do elo mediador da 

economia do livro e sua pertinência. 

 

2. BIBLIOTECÁRIOS(AS) COMO MEDIADORES DE LEITURA 
 

O termo mediador(a) vem sendo utilizado para identificar vários 

profissionais que fazem pontes necessárias para que pessoas se aproximem de 

ferramentas ou mecanismos que respondam às necessidades específicas que se 

apresentam em sua vida pessoal, social ou profissional, por exemplo: 

mediadores de conflito, mediadores de informação, mediadores de leitura. 

Para adentrar ao tema do bibliotecário como mediador de leitura, partiu-

se das concepções acerca do significado da função do mediador de leitura (uso 

relativamente recente), que passa a ser utilizado para identificar a atividade de 

aproximar a leitura dos leitores:  

Os mediadores de leitura são aquelas pessoas que estendem 
pontes entre os livros e os leitores, ou seja, que criam as 
condições para fazer com que seja possível que um livro e um 
leitor se encontrem. A experiência de encontrar os livros certos 
nos momentos certos da vida, esses livros que nos fascinam e 
que nos vão transformando em leitores paulatinamente, não 
tem uma rota única nem uma metodologia específica; por isto 
os mediadores de leitura não são fáceis de definir.  
(...) 
Os mediadores de leitura, consequentemente, não estão 
somente na escola, mas no lar, nas bibliotecas e nos espaços não 
convencionais como os parques, os hospitais e as ludotecas, 
entre outros. Durante a primeira infância, quando a criança não 
lê sozinha, a leitura é um trabalho em parceria e o adulto é 
quem vai dando sentido a essas páginas que para o bebê não 
seriam nada, sem sua presença e sua voz. Por isso, os primeiros 
mediadores de leitura são os pais, as mães, os avós e os 
educadores da primeira infância e, paulatinamente, à medida 
que as crianças se aproximam da língua escrita, vão se somando 
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outros professores, bibliotecários, livreiros e diversos adultos 
que acompanham a leitura das crianças. 
(...) 
Por isso, além de livros, um mediador de leitura lê seus leitores: 
quem são, o que sonham e o que temem, e quais são esses livros 
que podem criar pontes com suas perguntas, com seus 
momentos vitais e com essa necessidade de construir sentido 
que nos impulsiona a ler, desde o começo e ao longo da vida 
(REYES, 2018). 

 

Sendo o bibliotecário um profissional que em sua formação é qualificado 

para o atendimento das demandas das pessoas por informação, seja ela técnica, 

política, social, recreativa, científica; e, esteja ela no suporte em que estiver: 

meios eletrônicos, impressos, armazenados em nuvens; pode-se afirmar que, 

por princípio, o bibliotecário seria um mediador da informação.  

Pode-se inferir que pelo fato de ser um mediador da informação e pela 

informação prioritariamente estar "deitada" em textos escritos, ele 

naturalmente seria por excelência um mediador de leitura.    

Tendo em vista que o bibliotecário trabalha com um dos mais 

poderosos instrumentos de desenvolvimento das 

potencialidades humanas, que é a informação, é pertinente que 

ele se volte para desempenhar a sua função social como um 

agente democratizador da informação, por meio da sua ação 

mediadora da informação com a sociedade (SILVA, 2010). 

 

Nesse sentido, ele é responsável por colaborar na construção de um leitor 

mais maduro no movimento interacional que relaciona obra-leitor, tendo ―o 

encargo de encaminhar o leitor à novas descobertas e aventuras‖ (ALMEIDA 

JÚNIOR; BORTOLIN, 2008, p.3).  

A partir dessas reflexões, pode-se inferir que seria natural que os 

bibliotecários se reconheçam como mediadores de leitura. Entretanto, é mais 

comum ouvir bibliotecários afirmarem ser ―profissionais da informação‖, 

―mediadores da informação‖. É possível que isso seja consequência da formação 

acadêmica obtida durante a graduação, visto que os currículos da maioria dos 

cursos de Biblioteconomia não foram elaborados para contemplar a questão da 

mediação da leitura, o lugar do bibliotecário no processo de aproximação do 

livro, da leitura e o leitor, especialmente leitor de leitura literária. 

Essa constatação também é tema de discussão quando se toca no 

cumprimento da Lei 12.244/2010 (Lei de Universalização da Biblioteca Escolar) 
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que determina um prazo (até 2020) para que todas as escolas públicas e 

privadas tenham o profissional bibliotecário atuando na biblioteca escolar. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Este estudo foi impulsionado pela iniciativa de alteração da lei 

10.753/2003, que instituiu a política do livro, para incluir a figura do 

"mediador".  Esse fato, motivou o levantamento de todos os marcos legais que 

visam a institucionalização da política para o livro, leitura, literatura e 

bibliotecas, desde o ano de 2003, para identificar se e como o mediador e/ou 

bibliotecário está contemplado nas políticas.  

Paralelamente, por meio de pesquisa exploratória de caráter 

bibliográfico, foi feito um levantamento teórico buscando as definições para o 

conceito de mediação de leitura e sua relação com o papel desempenhado pelo 

bibliotecário. 

Portanto, todo o trabalho desenvolvido teve por base a pesquisa 

documental e bibliográfica.  

 

4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA LEGISLAÇAO 
 

No Brasil, a luta por uma política pública para o livro, leitura, literatura e 

bibliotecas remonta ao século XIX. 

Como em outros países, também no Brasil começam a surgir 
iniciativas da sociedade civil para suprir a demanda por 
bibliotecas e formação leitora. Os trabalhadores, especialmente 
imigrantes que chegavam sem recursos ao país, sentiam na pele 
essa necessidade. Associações culturais e filantrópicas começam 
a ser organizadas, na cidade do Rio de Janeiro, por imigrantes 
portugueses que detinham mais posses, preocupados em dar 
assistência aos seus conterrâneos mais necessitados, a exemplo 
do Real Gabinete Português de Leitura, do Retiro Literário 
Português e do Liceu Literário Português. Essas iniciativas 
também fizeram parte de uma política de relacionamento da 
antiga metrópole com a ex-colônia, agora ambas como nações 
autônomas precisavam se aproximar, encontrar outras formas 
de se relacionar. Assim, as bibliotecas e as iniciativas literárias e 
culturais eram estratégias de fortalecer a identidade cultural da 
população lusa no Brasil e disseminar sua cultura para a 
sociedade brasileira (FERREIRA, 2015). 
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De lá para cá foram criados vários mecanismos no intuito de constituir 

uma política pública para a garantia do acesso ao livro, à leitura e às bibliotecas, 

entre eles o Instituto Nacional do Livro (criado em 1937 e extinto em 1990), o 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura, ambos em 1992 (FERNANDEZ; MACHADO, 2016).  

Em 2003, começa de forma mais efetiva a criação de mecanismos legais 

para a institucionalização de uma política pública de Estado para o setor com a 

aprovação da Lei nº. 10.753/2003, que institui a Política Nacional do Livro, que 

ficou conhecida como a Lei do Livro.  

Em 2006, através da portaria Interministerial nº. 1.442, firmada entre os 

ministros da Cultura e da Educação, é criado o Plano Nacional do Livro e da 

Leitura. Tal portaria era, na verdade, um pacto entre os ministérios e um 

compromisso de governo, entretanto ainda não estava garantida a 

institucionalização da política. Nessa direção, acontece mais um movimento em 

setembro de 2011, quando a então presidenta Dilma Rousseff, aprova, através 

do Decreto nº. 7.559, o PNLL como ―estratégia permanente de planejamento, 

apoio, articulação e referência para a execução de ações voltadas para o fomento 

da leitura no País‖ (BRASIL, 2011). 

Finalmente, em maio de 2017 é aprovada pelo senado federal a PLS 

212/2016 que institui a Política Nacional da Leitura e Escrita, que 

institucionaliza o PNLL como um dos seus mecanismos para a efetivação do 

direito. A PL seguiu para a Camara Federal, sob o numero 7752/2017, sendo 

também aprovada. Atualmente (junho/2018) aguarda o encaminhamento para 

a sanção presidencial.  

 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO  
 

Nessa trajetória de construção das normativas legais, em dezembro de 

2017 surgiu um fato, pode-se dizer político, quando da iniciativa do Deputado 

Federal Rafael Motta, em alterar um dos incisos da lei 10.753/2003, para incluir 

a figura do mediador. Naquele momento, houve por parte de profissionais 

bibliotecários uma manifestação de insatisfação, registrada numa coleta de 
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assinaturas que demandava a colocação expressa da figura do bibliotecário no 

"rol dos protagonistas das ações em defesa da disseminação do livro". Tem-se 

aqui, portanto, uma análise a respeito desse fato e das consequências ou não 

dessas demandas pela alteração no texto legal. 

A Lei 10.753/2003 que institui a Política Nacional do Livro (Lei do 

Livro), em seu Capítulo I - Da Política Nacional do Livro - Diretrizes Gerais, 

estabelece: 

 
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, mediante as 
seguintes diretrizes:  
I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e 
uso do livro;  
II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da 
cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa 
social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da 
transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da 
qualidade de vida;  
III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a 
distribuição e a comercialização do livro;  
IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores 
brasileiros, tanto de obras científicas como culturais;  
V - promover e incentivar o hábito da leitura;  
VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro 
editorial;  
VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a 
exportação de livros nacionais;  
VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;  
IX - capacitar a população para o uso do livro como fator 
fundamental para seu progresso econômico, político, social e 
promover a justa distribuição do saber e da renda;  
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de 
venda de livro;  
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as 
condições necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei;  
XII - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à 
leitura. 
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e 
livreiros as condições necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta Lei (BRASIL, 2003, grifo nosso). 

 

Mais adiante, em seu Capítulo IV, designa ao Poder Executivoa criação e 

execução de projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura, ampliação dos já 

existentes e implementação, isoladamente ou em parcerias públicas ou privadas, 

as seguintes ações em âmbito nacional: 
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Art. 13. Cabe ao Poder Executivo criar e executar projetos de 
acesso ao livro e incentivo à leitura, ampliar os já existentes e 
implementar, isoladamente ou em parcerias públicas ou 
privadas, as seguintes ações em âmbito nacional:  
I - criar parcerias, públicas ou privadas, para o desenvolvimento 
de programas de incentivo à leitura, com a participação de 
entidades públicas e privadas;  
II - estimular a criação e execução de projetos voltados para o 
estímulo e a consolidação do hábito de leitura, mediante:  
a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de 
textos de literatura nas escolas;  
b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;  
c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização 
de escolas, de acervo mínimo de livros para as bibliotecas 
escolares;  
III - instituir programas, em bases regulares, para a exportação 
e venda de livros brasileiros em feiras e eventos internacionais;  
IV - estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o livro 
brasileiro;  
V -criar cursos de capacitação do trabalho editorial, 
gráfico e livreiro em todo o território nacional (BRASIL, 
2003, grifo nosso). 

 

Verifica-se nesse texto legal que ainda não se incluía a cadeia mediadora. 

Talvez porque, em 2003, esta é uma hipótese que merece um estudo à parte, 

estava apenas iniciando o processo de construção da Política Nacional do Livro 

e a cadeia mediadora não era enxergada como parte da "economia" do livro. 

É com o desenvolvimento das bases do PNLL, a partir da criação em 

2005 do Ano VivaLeitura, que se avança para a valorização e explicitação da 

terceira cadeia da economia do livro, que é a mediadora.  

Em 2016, o deputado federal Rafael Motta, por meio da PL 9257/2016, 

propõe a alteração da Lei 10.753/2003, no inciso XI, do art. 1º; no inciso V do 

art. 13º, e a criação do art. 13-A, a saber: 

 

Art. 2º - A Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui 

a Política Nacional do Livro, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

Art.1º......................................................................................
................................................................................................
................................. 
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores, 
mediadores de leitura e livreiros as condições 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei; 
.....................................................................................‖ (NR)  
―Art.13.............................................................................................
.........................................................................................................
.................................... 
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V – promover a formação continuada das pessoas que 
trabalham na mediação de leitura, nos setores editorial, gráfico, 
criativo e livreiro em todo o território nacional.‖ (NR)  
 
Art. 13-A. Considera-se mediador de leitura, para efeitos 
desta Lei, o educador com perfil leitor capaz de fazer a 
promoção da leitura e do livro, e esteja vinculado a 
Bibliotecas ou a uma rede de ensino, pública ou 
privada. (NR) (BRASIL, 2016a, grifo nosso). 

 

 A questão problema aqui, na ótica das pesquisadoras, é o artigo 13-A que 

pretende definir o que é mediador de leitura, restringindo ao "educador com 

perfil capaz de fazer a promoção da leitura e do livro, e esteja vinculado a 

Bibliotecas ou a uma rede de ensino, pública ou privada". 

 Essa definição é comprometedora, primeiro porque é 

absolutamente restrita aos educadores e aberta demasiadamente quanto ao 

perfil. O que é um educador com perfil capaz de fazer a promoção da leitura e do 

livro? Mediador(a) não é apenas o educador, nem tampouco o bibliotecário, mas 

sim educadores que são diferentes de professores, bibliotecários, contadores de 

histórias e demais profissionais que atuam na aproximação leitores com os 

livros, e que se capacitaram para tal. O segundo ponto problemático está no fato 

de vincular esse ―educador‖ a espaços formais, quando temos uma gama de 

espaços não formais para a formação de leitores, como é o caso das bibliotecas 

comunitárias e públicas, circunscritas na esfera das ações culturais.  

 

5.1 A Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE) – Projeto de Lei n. 

7752/2017 

 

É importante destacar que a PNLE tramitou no Senado Federal sob o nº. 

212/2016 apresentada pela Senadora Fátima Bezerra e, depois de aprovada, 

seguiu para a Câmara Federal onde recebeu o nº. 7752/2017. Entretanto, 

paralelamente, em 2016, proposição de igual teor foi protocolada também na 

Câmara Federal, tendo sido apresentada pelo poder executivo e recebeu o 

número 5270/2016.  Em maio de 2018, a PL5270/2016 foi apensada à de nº. 

7752/2017, cujo texto final, com apenas duas alterações, foi aprovado pelo 

Congresso Nacional, aguardando apenas a sanção presidencial 
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O que diz o texto legal em seu art. 2º: 

 

Art. 2º - São diretrizes da Política Nacional de Leitura e Escrita: 
I - a universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à 
escrita, à literatura e às bibliotecas; 
II - o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, 
possibilitando a todos as condições de exercer plenamente a 
cidadania, de ter uma vida digna e de contribuir na construção 
de uma sociedade mais justa; 
III - o fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura; 
IV - a articulação com as demais políticas de estímulo à leitura, 
ao conhecimento, às tecnologias e ao desenvolvimento  
educacional, cultural e social do país, em especial com a Política 
Nacional do Livro, instituída pela Lei nº 10.753, de 30 de 
outubro de 2003; e 
V - o reconhecimento da cadeia criativa, produtiva, 
distributiva e mediadora do livro, da escrita, da leitura 
e das bibliotecas como integrantes fundamentais e 
dinamizadoras da economia criativa (BRASIL, 2016b, 
grifo nosso). 
 

Continuando, em seu artigo 3º: 
 

Art. 3º - São objetivos da Política Nacional de Leitura e Escrita: 
I - democratizar o acesso ao livro e aos diversos suportes da 
leitura por meio de bibliotecas de acesso público, dentre outros 
espaços de incentivo à leitura, para ampliar os acervos físicos e 
digitais e as condições de acessibilidade; 
II - fomentar a formação de mediadores de leitura e 
fortalecer ações de estímulo à leitura, por meio da 
formação continuada em práticas de leitura para 
professores, bibliotecários e agentes de leitura, dentre 
outros agentes educativos, culturais e sociais(BRASIL, 
2016b, grifo nosso). 

 

 Verifica-se que em ambos os artigos da Lei da Política Nacional de 

Leitura e Escrita, em seu artigo 2º, inciso V, inclui-se a cadeia mediadora; e, em 

seu art. 3º, inciso II, deixa clara a definição de quem são os mediadores de 

leitura, incluindo os bibliotecários, entre outros profissionais mediadores(as) de 

leitura.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No momento em que o deputado Rafael Motta apresentou sua proposta de 

alteração à lei do livro, em 2016, houve reação por parte de alguns profissionais 
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bibliotecários que reivindicaram a explicitação do bibliotecário como mediador 

por excelência.  

Entretanto, dado o exposto acima, considera-se desnecessário o 

movimento que visava investir nesse debate para mudar uma lei (10.753/2003 - 

a Lei do Livro), uma vez que há uma legislação mais atual que contempla a 

cadeia mediadora e explicita entre os profissionais mediadores a figura do 

bibliotecário (lei da PNLE - PL7752/17, aprovada na Camara Federal, 

aguardando sanção presidencial).  

No entendimento das autoras, a iniciativa é apenas uma forma de 

demarcar posição política no cenário. No mais, compreendem que o foco central 

de atenção por parte dos profissionais e demais interessados/as na construção 

das políticas para o Setor, deve estar no acompanhamento da sanção 

presidencial à PNLE e sua regulamentação, bem como o acompanhamento da 

tramitação da PL 1321/2011, que institucionaliza o fundo Pró-Leitura que se 

encontra em tramitação na Camara Federal desde 2011, e na PLS 28, que 

institui a Política Nacional de Bibliotecas, e encontra-se em tramitação no 

Senado Federal.   

A PNLE, após a sanção da presidência da república, conforme o parágrafo 

1º. do Art. 4º. terá um prazo de seis meses para a elaboração do PNLL - Plano 

Nacional do Livro e da Leitura, com vigência para 10 anos, com metas e ações, 

nos termos do regulamento. Após suas elaboração e aprovação, há que se 

acompanhar o processo de implementação, na forma do controle social. Já a PL 

1321/2011 e a PLS 28/2015, devem receber toda a atenção no processo de 

tramitação, que ainda corre nas casas legislativas e, ao que parece pela 

apreciação das pesquisadoras, é provável que ainda leve um tempo para sua 

aprovação.  
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A CARNAVALIZAÇÃO DO SAGRADO COMO FATOR DE 
REPRODUÇÃO DE UM DISCURSO PATRIARCALISTA NA OBRA “A 

CHEGADA DA PROSTITUTA NO CÉU” DE J. BORGES. 

 

Everaldo de Almeida Cavalcanti Filho124 

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa125 

 

Este trabalho se propõe a estabelecer uma análise do cordel de J. Borges, ―A 
chegada da prostituta no céu‖ segundo a abordagem da teoria da recepção 
defendida por Hans Robert Jauss (2002) e conforme a perspectiva teórica da 
carnavalização, proposta por Mikhail Bakhtin (1999). Cruza-se esta duas linhas 
de análise para que se discuta como Borges se apropria do riso carnavalesco 
para recriar um discurso patriarcal presente na memória do nordestino, de 
modo a agradar um público de leitores que se divertem com o humor 
predominante no texto, e, ao mesmo tempo, repensam a sua própria realidade. 
A carnavalização do sagrado sempre foi utilizada para a construção de sátiras 
sobre o comportamento humano, no cordel de J. Borges essa carnavalização 
aparece como uma forma de firmar um discurso patriarcalista, dando 
sexualidade aos santos e tratando a prostituta como ―mercadoria‖ tanto na 
terra, como no céu ou no inferno. O objetivo da análise é demonstrar como os 
valores do cordel ―A chegada da prostituta no céu‖, escrito no século XX, 
perduram em leitura ocorridas no século XXI de modo a haver um cruzamento 
de horizontes entre leitores de épocas tão distantes, por conta da sobrevivência 
de um pensamento patriarcal presente na população, em especial a nordestina, 
maior público alvo dos cordéis. Com Jauss (2002), vê-se a continuidade do 
sentido do texto através do tempo, fazendo associações entre os leitores do 
século XX e os leitores do século atual através da carnavalização do sacro para 
meios de críticas sócio-comportamentais tratadas por Bahktin (1999). A 
utilização de versos e estrofes para exemplificar as teorias é colocada para maior 
apoio e sustentação argumentativa. A análise do cordel de Borges mostrará o 
―jogo‖ entre sagrado e profano, desejo e proibições morais. Mostrar-se-á 
também o paralelo da prostituta, que serve ao sistema patriarcal, e a esposa que 
renega o sistema e é a dominadora da relação familiar.  

 

Palavras-chave: Memória. Cordel. Leitura. Carnavalização. Identidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho busca estabelecer uma análise sociológica do cordel ―A 

chegada da prostituta no céu‖ de J. Borges, tendo como eixo teórico a vertente 

da teoria da literatura Estudos e o princípio da Carnavalização. Desta forma, 

aborda-se o cordel conforme a visão sociológica de Cândido (1967) de que a 
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linguagem literária deve ser compreendida como uma produção da realidade 

social, a qual adentra no processo de significação do texto como um interno de 

composição estética da narrativa.  

 Da vertente dos Estudos Culturais, apropria-se da visão de 

identidade de Stuart Stuart Hall (2000), quando defende que a identidade é 

construída pelo que se identifica e pelo que se exclui. Nesse sentido. A 

identidade é interpretada como um processo que envolve sempre a influência da 

interpretação do outro na formação identitária do sujeito.  Além disso, também 

é usada a visão de memória defendida por Myrian Sepúlveda dosSantos (2013), 

quando também afirma que a memória também seja um processo que envolva a 

relação dialética entre memória coletiva (a lembrança compartilhada) e 

memória individual (um ponto de vista pessoal). 

Entre os aspectos de Carnavalização estudados por Mikhael Bakhtin 

(1999), foca-se na observação da humanização e profanação de figuras sacras, 

trabalhando o ―rebaixamento‖ como forma de sátira e de transposição dos 

pecados humanos aos seres celestes, criando-se assim uma crítica à organização 

da sociedade patriarcal nordestina de meados do século XX. 

 

 Este trabalho se divide em duas partes, o primeiro ponto tratará sobre 

como ocorre o processo de carnavalização dentro do cordel, e, como essa 

construção ajuda na construção do humor e da crítica social. No segundo ponto, 

a discussão é em torno do patriarcalismo como elemento da construção cômica 

do texto e de seu sentido perpetuado em diferentes gerações.  

 

1.0 A CARNAVALIZAÇÃO DO SAGRADO NA OBRA 

 

A carnavalização é um termo derivado da palavra carnaval cuja origem 

alemã Karne ou Karth corresponde a ―lugar santo‖ e de val (ou wal), ao 

significado ―morto‖. Assim, o carnaval, em uma interpretação livre, é a ―morte 

do sagrado‖. Para Bakhtin (1993), a carnavalização é o ato de ―matar o sagrado‖ 

e o rebaixamento pode definido da seguinte forma: 

Rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em comunhão 
com a terra concebida como um princípio de absorção, mas 
também, de nascimento: quando se degrada, amortalha-se e 
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semeia-se simultaneamente, mata-se e dá-se a vida em seguida, 
mais e melhor (...) degradação cava o túmulo corporal para dar 
lugar a um novo nascimento (.) o baixo é sempre o começo 
(Bakhtin, 1993, p. 19). 

 

A carnavalização do sagrado é um fator importante para a produção da 

comicidade no texto de J. Borges. Ao identificar os santos com o 

comportamento humano, o cordelista provoca um sentido humorístico no texto, 

desconstruindo a santidade e o celibato. Bakhtin (1999) trata o rebaixamento como 

uma forma de ―novo nascimento‖. Ao aproximarmos da realidade terrena os seres 

divinos, é dada a eles uma ―vida carnal‖, na qual  é comum cometer erros, pecar e viver 

a deriva dos desejos. J. Borges, ao falar da prostituta, tece uma crítica social, mostrando 

como a prostituta faz parte da cultura popular e sua atuação na comunidade. Como se 

nota nos trechos: 

 
Todas as religiões  
para ela escala uma pena  
se o homem lhe abraça  
a mulher casada condena  
mas sabemos que Jesus  
perdoou a Madalena (BORGES) 

 

Um dos espaços mais relevantes de carnavalização no cordel é o ―Beco do 

Chafariz‖, que equivale a uma praça pública nos contextos carnavalescos. Para 

Bakhtin (1999), a praça é um lugar propício à carnavalização, devido a sensação 

de liberdade individual que proporciona, ou seja, a realização de ações que em 

outro local não seria conveniente fazer. É na praça pública o locus de diálogo 

entre o sagrado e o profano. É nela onde há, desde procissões, tapetes de Corpus 

Christi a festividades carnavalescas. Sobre isso, Bubnova (2000, p. 148) afirma: 

el espacio del carnaval es la plaza pública, cuya semántica 

contamina todo espacio de los rituales carnavalescos: así sean 

interiores, privados o sagrados, o espacios abiertos, todos son 

susceptibles de adoptar las características yo el tratamiento de 

una plaza pública. Por eso se habla de la alegre profanación 

como elemento inalienable del ritual carnavalesco  

 

No cordel, o beco do chafariz é o lugar onde a prostituta e alguns santos 

do catolicismo se relacionam durante uma festa junina que ―acaba por exprimir 

a conotação pagã da festa de São João, classificada pelo mesmo autor como 
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expressão, ao mesmo tempo, popular e religiosa‖. (LOUREIRO, 2010, p. 134). 

Nos trechos a seguir, é possível observar essa interação na ―praça‖ e como o 

comportamento das pessoas em questão é de natureza profana, mesmo que em 

uma festa religiosa dedicada à pureza de São João do Carneirinho: 

 
Depois disso a prostituta 

Foi fazendo o que bem quis 

Botou galha em São Pedro 

Namorou com São Luiz 

E tirou sarro com São Bento 

No beco chafariz. 

 

Uma noite de São João 

Dançou com santo Expedito 

Levou xedro de São Braz 

E no fim da festa foi 

Dormir com São Benedito. (BORGES) 

 

Os termos populares ―botou galha‖, ―tirou sarro‖, ―levou xedro‖ e ―foi 

dormir‖, no sentido de ter relações sexuais, sustentam a praça/chafariz como 

um lugar de ―produção‖ de carnavalização. Para Bakhtin:  

 

[...] fenômenos tais como as grosserias, os juramentos e as 
obscenidades são os elementos não oficiais da linguagem. Elas 
são, e assim eram considerados, uma violação flagrante das 
regras normais da linguagem, como uma deliberada recusa de 
curvar-se às convenções verbais: etiqueta, cortesia, piedade, 
consideração, respeito da hierarquia, etc. (BAKHTIN, 2013, p. 
162). 

 

 A linguagem utilizada no cordel é uma linguagem depreciativa da figura 
feminina e de sexualização dos santos católicos. A utilização da linguagem com 
obscenidades, como citado por Bakhtin, faz parte da construção da 
carnavalização no texto, ou seja, deprecia-se (rebaixa) os personagens para que 
seja construído o humor dentro do texto.  

 

 

2.O PATRIARCALISMO NA CONSTRUÇÃO DA COMICIDADE DO 
TEXTO E DA PERPETUAÇÃO DO CÔMICO ATRAVÉS DO 
CRUZAMENTO DE HORIZONTES HISTÓRICOS 

 

 O patriarcalismo é uma organização social em que a figura paterna é a 

matriz da sociedade. O patriarcalismo na região Nordeste é uma manifestação 

cultural, perpetuada pelas  famílias. O homem necessita mostrar suas forças 
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sobre a mulher e sobre a família, criando um sistema impositivo e, por outro 

lado, de submissão. Segundo Cândido (1967), o texto constrói sua própria 

realidade interna, apropriando-se de elementos da realidade externa e os 

ressignificando no texto. Ele explica também que essa ressignificação faz parte 

da construção social dentro de uma produção literária. O texto apropria-se de 

algo externo e o modifica a ponto de se tornar necessário à estruturação da 

narrativa. 

 J. Borges utilizou um fator inerente à sociedade nordestina que é a 

justificativa religiosa. O cordel de J. Borges, já no final do século XX, retrata 

uma imagem da prostituta que vem sendo carregada de tempos passados e que 

ainda hoje, no século XXI, permanece. Esse cruzamento de horizontes históricos 

é explicado por Jauss (2002, p.70) quando afirma que: 

 

de um lado aclarar o processo atual em que se concretizam o 

efeito e o significado do texto para o leitor contemporâneo e, de 

outro, reconstruir o processo histórico pelo qual o texto é 

sempre recebido e interpretado diferentemente, por leitores de 

tempos diversos. A aplicação, portanto, deve ter por finalidade 

comparar o efeito atual de uma obra de arte com o 

desenvolvimento histórico de sua experiência e formar o juízo 

estético, com base nas duas instâncias de efeito e recepção.  

 

O leitor do século XXI ainda carrega muitos traços do leitor do século XX. 

O texto de Borges ainda hoje é interpretado com certo humor. A perpetuação 

desse sentido humorístico no texto se dá pelo fato da existência da ligação dos 

horizontes históricos desses leitores ao de outros de gerações diferentes, por 

conta de ambos alimentarem os mesmos preconceitos. O fato desses horizontes 

históricos se cruzarem ainda hoje se dá também porque a grande maioria dos 

leitores da literatura de cordel são pessoas da região Nordeste onde o 

patriarcalismo é forte e presente na cultura local.  A partir disso, conclui-se que 

―A chegada da prostituta no céu‖ é uma manifestação literária que possui 

―diferentes pontos de vista narrativos, camadas alternativas de significação, 

entre as quais nos movemos constantemente‖ (EAGLETON, 1997, p.106). Como 

se nota no trecho abaixo: 
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E pegou logo no braço  
da mulherzinha assanhada  
disse: você pode entrar   
aqui não lhe falta nada  
vai dormir na minha cama  
até alta madrugada (BORGES) 

 

Podemos perceber que o comportamento e as palavras de São Pedro 

estabelecem uma objetificação do feminino. J. Borges fornece ao santo uma 

postura patriarcal, expressa quando luta pela ―posse‖ da mulher. Na nossa atual 

sociedade, ainda é comum ver essa prática de repressão e possessividade 

masculina, apesar de essa postura ser combatida. Assim, o leitor ―diante de uma 

realidade de significado estranho, tem ele próprio de encontrar as questões que 

lhe revelam para qual percepção do mundo e para qual problema humano a 

resposta da literatura encontra-se voltada‖. (JAUSS, 1994, p.57). Como se nota 

na fala de Jesus Cristo:  

 
Ele ficou cabisbaixo  
e respondeu: muito bem  
se o sol nasce pra todos  
a mulher nasceu também  
se um dia eu pegar ela  
trituro e deixo um xerém 

             (...) 

Mesmo com as prostitutas  
vive cheio de tarado  
correndo atrás das moças  
e mulher de homem casado  
se não houvesse prostituta  
qual seria o resultado? (BORGES) 

 

Há, mais uma vez, a objetivificação da mulher. Nesses trechos, a mulher é 

colocada como um objeto de prazer sexual para o homem. E a existência das 

prostitutas é justificada como uma forma de ―controle‖ da libido masculina. Ao 

afirmar que ―Vive cheio de tardo (...) se não houvesse prostituta qual seria o 

resultado‖, o autor incita aos leitores a praticarem a atividade cultural do sexo 

forçado (o estupro), reproduzindo o discurso patriarcal de que os homens 

podem se comportar como ―proprietários‖ do corpo da mulher. Analisando o 

contexto social dos dias atuais, em que repercutem na mídia casos de estupro 

coletivos de mulheres, fica evidente o cruzamento dos horizontes históricos. Se 
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no século XX, a prostituição era vista como uma ―medida preventiva‖ do sexo 

forçado, no século XXI, essa prática ainda ocorre de forma ―normal‖ e, na 

maioria das vezes, impune. 

Segundo Loureiro (2010), o folheto ―A Chegada da prostituta no céu‖ 

trata-se de um cordel de sátira que recria a relação ambígua da meretriz com ―os 

santos para brincar com a própria vivência do nordestino. Por isso, os santos 

ganham importância. Se faz uso da piada em relação ao sagrado para zombar de 

alguns elementos da sociedade nordestina‖. A partir disso, podemos perceber e 

compreender a postura dos santos em relação à prostituta, como reprodutores 

do machismo e do patriarcalismo. Como fica evidente na metáfora final do 

texto: ―se o sol nasce pra todos, a mulher nasceu também‖. Nela, Jesus Cristo 

expressa o seu desejo de também possuir sexualmente a prostituta. E quando 

diz ―se um dia eu pegar ela trituro e deixo um xerém‖ é possível afirmar a 

presença no discurso ambíguo do humor de um outro d discurso bem mais 

violento: o do estupro como um código masculino de realização de seus desejos 

mais ―naturais‖. 

J. Borges (1993) conta que o cordel ―A Chegada da prostituta no céu‖ foi 

inspirado em uma xilogravura previamente feita por ele. O texto foi realizado 

depois de muitos pedidos, devido ao sucesso da xilogravura. Até os dias de hoje, 

esse folheto é o seu trabalho mais vendido em feiras. Isso se dá pelo cruzamento 

dos horizontes históricos em que o homem do século XXI continua a reproduzir 

as mesmas práticas patriarcais do homem do século XX. Para Loureiro (2010), 

este cordel sustenta a virilidade masculina de cada santo de acordo com seu 

desempenho sexual e possui uma exaltação do falo, para que, assim, se possa 

construir o sentido cômico-satírico.  

O texto de J. Borges mostra duas formas de mulheres: a prostituta e a 

esposa ciumenta. A prostituta serve ao sistema patriarcal, quando se aceita 

como um objeto sexual. Já a esposa ciumenta renega esse sistema e toma as 

rédeas da relação, satirizando a estrutura familiar patriarcal (LOUREIRO, 

2010). Os trechos ―uma mulher bem casada arengando com o marido‖ 

(BORGES) ―não tem lugar pra mulher com bestalhão só tem pra mulher 

sozinha‖ (BORGES) expressam o ponto de diferenciação dos papéis das duas 

personagens femininas no texto. A mulher casada é rejeita pelo santo por ter 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
608 

 

uma postura mais ativa e impositiva no sistema familiar. Enquanto a prostituta 

é acolhida por ele, por conta de sua submissão e obediências aos códigos 

patriarcais que regem o mesmo, quando predominantemente se encontra 

disposta a tornar o céu um ―cabaré‖ de realização dos desejos sexuais de todos 

os santos. 

O texto de Borges é também uma representação do catolicismo popular, pois 

J. Borges  se apropria de traços estéticos próprios à literatura de cordel como a 

peleja entre personagens ou a carnavalização do sagrado para que sejam usados 

a favor da perpetuação de um discurso patriarcal que se torna expressivo, 

―quando o riso se faz, seja pela ridicularização feminina, seja pela sua redução a 

um estereótipo reprodutor de um discurso católico‖ (LOUREIRO, 2010), 

silenciando, então, ―a figura feminina para que hábitos e costumes populares 

sejam recriados em folhetos que passam a serem expressões de memória do 

nordestino‖ (LOUREIRO, 2010).  Ao mostrar a peleja dos santos para terem 

uma vida sexual com a prostituta no verso ―E não quis Santo Oscar por ser 

barbudo demais o deixou na espera e foi dormir com São Brás‖ (BORGES), é 

desconstruída a ideia de santidade e celibato dos santos, carnavalizando, assim, 

o sagrado, defendido pelo discurso católico romano. Dá, então, voz ao 

catolicismo popular. A ridicularização da prostituta ocorre, quando ela é tratada 

como uma mercadoria que todos querem utilizar e quando impossibilitados de 

tal execução, gera-se a revolta, expressada na fala de São Oscar: ―essa puta como 

é depois de sua chegada o céu virou cabaré‖ (BORGES) que reafirma a 

concretização espaço invertida dos bordeis nordestinos em que as prostitutas 

são abordas como fontes, simultaneamente, de prazer e de deboche. 

 

Considerações Finais 

 

Ao fim da análise, é possível concluir que os horizontes históricos do leitor do 

século XX e do XXI ainda se cruzam, dando sustentabilidade à estética cômica 

do cordel, que reproduz um discurso patriarcalista, como uma representação do 

pensamento da sociedade do século XX, mas que ainda se perpetua no século 

XXI. Neste sentido, o processo de carnavalização se torna um artifício estético 

de reprodução de valores patriarcais, à medida que estabelece o rebaixamento 
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do sagrado, para construir no texto uma realidade ao revés que apenas recria no 

céu valores e hábitos próprios ao contexto nordestino que ainda persistem, não 

só no cordel, mas na cosmovisão de quem o lê e se diverte em se identificar com 

as circunstâncias que são recriadas na narrativa, construindo seu ethos a partir 

do olhar que a literatura popular lhe fornece, numa corrente ininterrupta de 

diálogos alimentados pelo predominante patriarcalismo ainda existente no 

Nordeste. 
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LITERATURA, PINTURA E MÚSICA: POSSÍVEIS INTERLOCUÇÕES 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS 

METACOGNITIVAS DE LEITURA 

 

Sheila Vieira Nanes dos Santos Galvão 

 

No presente artigo, propomos uma abordagem teórico-metodológica que parte 
do pressuposto de que pode haver diálogos entre as diferentes manifestações 
artísticas que circulam na sociedade. Acreditamos que uma ‗conversa‘ entre 
distintos tipos de leitura não só é possível como também corrobora no 
desenvolvimento de estratégias metacognitivas de leitura, visto que o indivíduo 
precisa percorrer diferentes caminhos, minunciosamente selecionados, durante 
o processo de leitura, e essa seleção por si só já se pode considerar como uma 
estratégia metacognitiva (MARINI, 2006). Ancorados em Leffa (1996/1999), 
entendemos que a leitura é um ato complexo e, por isso, requer do indivíduo 
essa capacidade de fazer escolhas que contribuam para a compreensão. Desta 
feita, se ler é utilizar-se de estratégias, entendemos que é necessário propostas 
pedagógicas que se voltem para o seu aperfeiçoamento, bem como na ampliação 
do universo de leitura dos discentes. A abordagem pedagógica foi aplicada em 
uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental – Séries Finais a partir das 
leituras de um capítulo específico da obra literária Dom Casmurro, da pintura 
Mona Lisa e da canção Olhos nos olhos. Percebemos que, auxiliado pelo docente 
(CAFIERO, 2005), o corpo discente procede de modo mais adequado na 
construção de sentidos. O uso de leituras pertencentes à manifestações artísticas 
diferentes trouxe êxito no que tange à melhoria das estratégias metacognitivas 
de leitura. 
 
Palavras-chave: Literatura. Pintura. Música. Estratégias Metacognitivas de 
Leitura. 
 

ABSTRACT:This article proposes a theoretical-methodological approach based 
on the assumption that there may be dialogues between the different artistic 
manifestations that circulate in society. We believe that a 'conversation' between 
different kinds of reading is not only possible but also corroborates the 
development of metacognitive reading strategies, since the individual need to go 
through different, carefully selected ways during the reading process, and this 
selection by-itself can already be considered as a metacognitive strategy 
(MARINI, 2006). Based on Leffa (1996/1999), we understand that reading is a 
complex act and therefore requires the individual's ability to make choices that 
contribute to understanding. This way, if reading is to use strategies, we 
understand that it is necessary pedagogical proposals that go back to its 
improvement, as well as in the expansion of the reading universe of the 
students. The pedagogical approach was applied in a class of 9th year of 
elementary school - Final Series from the readings of a specific chapter of the 
literary work Dom Casmurro, Mona Lisa painting and the song olhos nos olhos 
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(Eyes in the eyes). We realize that, with the help of the teacher (CAFIERO, 
2005), the student body proceeds more adequately in the construction of 
meanings. The use of readings that belongs to the different artistic 
manifestations was successful in the improvement of metacognitive reading 
strategies. 
 
Keywords: Literature. Painting. Music. Metacognitive Strategies of Reading. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Não soa como novidade quando falamos acerca da importância da 

leitura, na verdade, seria um tanto repetitivo versar sobre essa relevância na 

formação crítica dos cidadãos, por exemplo. Contudo, nunca é demais 

dissertar sobre o como trabalhar a leitura numa perspectiva de 

desenvolvimento das estratégias que permitem um avanço progressivo para 

que o indivíduo seja capaz de realizar processos mais complexos diante do 

lido.  

Vale frisar que a leitura não é um processo simples, visto que, quando 

um indivíduo se destina à leitura, ele precisa ativar diversos mecanismos que 

contribuirão para que o processo de fato se efetive. Ele ativa, por exemplo, os 

conhecimentos ortográfico, lexical, sintático e semântico, cuja junção conduz 

a uma apreensão de um segmento do texto (LEFFA, 1996).  

Como podemos perceber, o processo de leitura não se limita ao ato 

mecânico de codificar e decodificar símbolos dispostos numa folha, antes, é a 

formulação de hipóteses, cuja confirmação pode ou não ocorrer durante a 

leitura (GONÇALVES, 2017), e é justamente isso que o torna tão complexo. 

É importante pontuar que durante o processo de leitura o indivíduo 

precisa perceber que diante de diferentes objetos, precisará proceder de 

maneiras distintas para ‗ler‘. Sendo assim, diante de manifestações artísticas 

diferentes, a saber, diante de uma pintura de Caravaggio126 ou uma sinfonia 

de Beethoven127 não se procede com leitura similar. 

Por conseguinte, é necessário preparar o corpo discente para realizar 

diferentes leituras, oferecendo-lhes oportunidades de selecionar o caminho 

                                                           
126

 Pintor italiano cuja influência se deu no período do Barroco. 
127

 Compositor alemão inserido no período de transição entre o Classicismo e o Romantismo. 
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que melhor se adequa à compreensão das leituras que realizará ao longo da 

vida.  

Desta feita, propomos uma abordagem pedagógica que transforme os 

discentes em leitores eficientes (LEFFA, 1996) que saibam desvendar as 

demandas existentes durante o processo da leitura, que saibam perceber 

suas dificuldades diante do lido, e assim, ativem recursos que culminem na 

dissolução dos problemas encontrados.  

2 METACOGNIÇÃO DA LEITURA  

 

O processo de verificação de problemas de compreensão durante o 

processo de leitura, diagnosticada pelo próprio indivíduo, recebe o nome de 

metacognição da leitura (LEFFA, 1996), trata-se ainda de um 

automonitoramento da compreensão diante dos textos, visto que essa 

―operação de avaliar é uma função metacognitiva, é uma reflexão sobre o 

próprio ato de ler‖ (CAFIERO, 2005, p. 37) e tal ação reflete-se num 

conjunto de estratégias durante o processo de leitura. Leffa (1996) citando 

Brown (1980) sintetiza as principais estratégias: 

 Definição de um objetivo; 

 Identificação das partes mais e menos importantes do texto; 

 Concentração nas partes mais importantes do texto; 

 Monitorar a compreensão; 

 Ativar medidas de correção das dificuldades encontradas; 

 Concentrar-se a fim de evitar distrações e retomar cautelosamente 

se, porventura, isso ocorrer; 

Considerando as estratégias supracitadas, partimos para o 

desenvolvimento de uma abordagem pedagógica que culmine na ―descoberta de 

que houve um problema e de que uma correção no rumo da leitura tinha que ser 

feita para recuperar o texto‖ (LEFFA, 1996, p. 50), na perspectiva de formação 

de leitores eficientes. 

É importante salientar que a associação que vem se fazendo entre leitura 

e metacognição acontece por diversos fatores, entre eles destacamos ―o fato que 

a metacognição enfatiza a participação ativa do leitor na análise da tarefa‖ 

(MARINI, 2006, p. 343), o que ajuda no processo de compreensão do lido como 
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já pontuado. Contudo, também não podemos deixar de citar que nem todos os 

leitores fazem uso de estratégias de leitura, visto que alguns, pela falta de 

prática, desconhecem algumas capacidades que porventura poderiam 

desenvolver caso fossem leitores corriqueiros, como bem assevera a autora (p. 

343.): 

Verifica-se por meio dos estudos que os leitores pouco hábeis 
raramente usam estratégias metacognitivas de leitura para auxiliar à 
compreensão. Isso se deve ao fato de não conhecê-las ou não saber 
como usá-las quando encontram dificuldades na compreensão daquilo 
que estão lendo. Já os leitores habilidosos usam com freqüência uma 
variedade de estratégias de acordo com a complexidade do texto a ser 
lido. 

 
A afirmação acima nos leva a inferir que o indivíduo que é exposto 

frequentemente à leitura consegue ativar mecanismos que o auxiliam na 

compreensão de textos. Desse modo, compreendemos a importância de oferecer 

aos discentes a oportunidade de contato com diferentes materiais de leitura a 

fim de aumentar as possibilidades de se percorrer distintos caminhos quando o 

trajeto costumeiro não o levar à compreensão de um texto. 

 

3 LITERATURA, PINTURA E MÚSICA 

 

3.1 A obra Dom Casmurro, de Machado de Assis 

 

A obra é um clássico da literatura brasileira e ganhou também o cenário 

mundial. Foi publicado pela primeira vez em 1899 e se insere no período realista 

da literatura. 

Tem como narrador e personagem José Bento Santiago, de alcunha Dom 

Casmurro. A história gira em torno das tentativas de Dom Casmurro de se livrar 

do seminário, ao qual foi prometido quando ainda estava no ventre de sua mãe. 

Deseja livrar-se mais por estar apaixonado pela jovem Capitu do que por não se 

identificar com o celibato. São muitos acontecimentos que conduzem o leitor 

cada vez mais à trama, que muitas vezes estagna na dicotomia tão discutida: 

Capitu traiu/ Capitu não traiu, mas que pode ser estudada sob outras 

perspectivas, que não citaremos aqui por não ser o cerne desta proposta, 

contudo, vale fomentar a discussão para novos pontos de análise mais 

profundos. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
614 

 

Aqui nos interessou um capítulo específico: Olhos de ressaca (capítulo 

32), no qual José Bento Santiago narra a definição dada por José Dias aos olhos 

de Capitu: ―Olhos de cigana oblíqua e dissimulada‖ (ASSIS, 2012, p. 60), cuja 

definição seria um olhar esgueirado e fingido. É sobre esse olhar definido por 

José Dias que propomos um diálogo. 

 

 

3.2 A pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci 

 

A obra do conhecido Leonardo da Vinci foi pintada por volta do século 

XVI e guarda até hoje mistérios difíceis de serem desvendados. Hoje a obra está 

exposta no Museu do Louvre em Paris e é considerada uma das principais 

atrações. 

É uma obra clássica do Renascimento e deve ser vivenciada em sala de 

aula para análise não somente dos contrastes ou técnicas da pintura 

renascentista, mas também para revelação da personagem a partir da análise do 

observador. 

E é justamente essa observação que propomos nesta abordagem 

pedagógica, considerando, principalmente, o olhar da Mona Lisa, e de que 

modo esse olhar pode dialogar com obras de séculos distintos e pertencentes a 

campos artísticos completamente díspares. 

 

3.3 A música Olhos nos olhos, de Chico Buarque de Hollanda  

 

Composta em 1976 pelo célebre artista Chico Buarque, a música retrata 

uma história de amor que, segundo o próprio letrista em entrevista à Revista 

Nossa América128, não faz muito sentido.  

Tem como eu lírico uma mulher que ‗fala‘ sobre o fim de um 

relacionamento. Damos destaque para os olhos, cerne de nossa proposta de 

diálogo. Eles merecem atenção diferenciada. O eu lírico faz questão de enfatizar 

a necessidade de olhar nos olhos para que o outro perceba a felicidade que ele, o 

eu lírico, emana: Olhos nos olhos, quero ver o que você faz/ Ao sentir que sem 

                                                           
128

 Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br/letras/notas/n_olhosnos.htm> 
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você eu passo bem demais/ Olhos nos olhos, quero ver o que você diz/ Quero 

ver como suporta me ver tão feliz. Não sabemos se o olhar nos olhos refaz o 

sentimento que o ‗ex‘ amado outrora sentiu ou se realmente o eu lírico deseja 

que o outro, seu ‗ex‘, sinta a alegria esboçada em seu olhar. 

O mais interessante da canção é justamente essa possibilidade de 

permissão para que o leitor/ouvinte sinta as reações do eu lírico e possa 

construir um sentido a partir de inferências, processo que ―pode proporcionar a 

leitura dos implícitos, uma vez que o leitor é convidado a demonstrar seus 

conhecimentos pessoais (enciclopédicos, linguísticos, ideológicos, sociais, 

históricos, etc.)‖ (GONÇALVES, 2017, p. 36), que vão além do contexto de 

produção, visto que o próprio compositor afirma a falta de sentido dessa 

história de amor. Mas o leitor é convidado também a dialogar. E é justamente 

esse diálogo que também propomos nesta abordagem pedagógica. 

 

4 DIÁLOGO ENTRE LITERATURA, PINTURA E MÚSICA: UMA 

ABORDAGEM PEDAGÓGICA 

 

A proposta foi aplicada em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola pública, cujo público apresentava pouco interesse em leituras 

mais densas e que exigem níveis mais profundos de interpretação. 

O estabelecimento de um diálogo entre diferentes manifestações 

artísticas nasceu justamente para desenvolver a análise mais profunda de 

textos, bem como para instigar os discentes a fazer escolhas que os levassem à 

compreensão dos textos. Para tal, os discentes precisaram fazer pesquisas, 

porquanto ―qualquer trabalho de comparação exige completa contextualização 

das obras, sem a qual não se chega a resultados compensadores‖ (GONÇALVES, 

2017, p. 105) e que culmine na satisfatória compreensão do lido. 

Todo o trabalho foi desenvolvido com o auxílio de aportes tecnológicos, 

mais precisamente, os smartphones, evidenciando que ―em vez de proibir o uso 

do celular em sala de aula, posso usá-lo para a comunicação, a navegação, a 

pesquisa, a filmagem, a fotografia‖ (ROJO, 2012, p. 26), ou seja, utilizá-lo a 

favor da aprendizagem ao invés de travarmos uma guerra contra as tecnologias 
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digitais da qual sairemos, certamente, perdedores. A imagem abaixo aponta 

momentos espontâneos de pesquisa através dos aparelhos digitais: 

Figura 5: Pesquisa sobre a pintura Mona Lisa 

 

Fonte: Autora da pesquisa 

 

A abordagem pedagógica foi vivenciada em quatro etapas: i) Leitura 

audível do capítulo 32 - Olhos de ressaca, da obra Dom Casmurro; ii) audição 

da canção Olhos nos olhos; iii) Exibição da pintura Mona Lisa; e iv) diálogo 

entre as três manifestações artísticas através de uma produção escrita. Adiante 

versamos sobre o desenvolvimento dessa proposta.  

Antes de ouvirmos a canção, pedi que lêssemos a letra da música. Após a 

audição da música, alguns posicionamentos e questionamentos foram 

levantados: ―Ouvir é muito diferente de ler!‖; ―A gente entende muito mais 

ouvindo do que lendo!‖; ―Quem era o cantor e o compositor?‖. É interessante 

perceber que alguns conseguiram notar a diferença existente entre a letra de 

música e a música propriamente dita. Em relação ao cantor e compositor, pedi 

que realizassem uma pesquisa para obter mais informações (comando 

direcionado à turma no geral – e pudemos notar que nem todos se destinaram a 

pesquisar). 

Assim como a autoria da música foi questionada, o pintor do quadro 

Mona Lisa foi colocado em questão. Também direcionamos à pesquisa. Em 

relação à obra Dom Casmurro, cuja leitura já estava sendo realizada em sala de 

aula há algumas semanas, e os discentes já conheciam o autor, a pesquisa se 

dava no tocante às palavras que, porventura, eles viessem a desconhecer. Ou, se 

necessário, estabelecer ligações com outras partes da obra a fim de 

contextualizar. 
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Para além, a atividade consistiu, como já citado outrora, em um diálogo 

entre as três obras supracitadas a partir de três pontos: i) 

aparecimento/descrição da personagem; ii) descrição dos olhos; e iii) 

semelhanças e diferenças entre as obras. Com isso pretendemos verificar ―a 

participação dos alunos e as relações que eles conseguem fazer entre os textos‖ 

(COSSON, 2016, p. 81) posto que essas relações nos apontam a capacidade de o 

discente contextualizar. 

Para tal, os discentes elaboraram um quadro no qual elencaram os três 

pontos propostos para a análise. Foram 16 produções realizadas, dentre elas 

listamos 2 que serão analisadas na tabela a seguir (transcrevemos a escrita de 

modo igual ao realizado pelo corpo discente): 

Quadro 1: Diálogo entre literatura, pintura e música 

Pontos analisados Capítulo XXXII Mona Lisa – 

Leonardo da 

Vinci 

Olhos nos olhos – 

Chico Buarque 

Aparecimento/descrição 

da personagem 

Aluno 1: Capitu 

era uma menina 

um tanto odiada, 

como amada. Ela 

sempre buscou 

direitos iguais 

para todos. 

Aluno 2: Uma 

menina que tem 

uma vida 

simples, e uma 

mente avançada 

para sua idade. 

 

Aluno 1: Ela 

está bem 

vestida, não 

demonstra 

angústia no seu 

olhar. 

Aluno 2: Uma 

mulher simples, 

um pouco mais 

cheia diferente 

dos padrões de 

beleza do 

século 21. 

 

Aluno 1: Uma 

mulher que deixou 

seu namorado e 

seu namorado quer 

saber como ela 

está sem ele. 

Aluno 2:  E uma 

mulher que deixou 

o homem que está 

cantando porém 

eles estão felizes 

depois do término. 

 

Descrição dos olhos Aluno 1: Os 

olhos de Capitu é 

discreto como 

olhos de ressaca, 

Aluno 1: Uma 

mulher com 

olhar de 

serenidade, e 

Aluno 1: Um 

olhar indefinido 

ninguém sabe o 

que se passou, que 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
618 

 

pois seus olhos 

era de cigana 

oblíqua e 

dissimulada. 

Aluno 2: Olhos 

que podem 

emganar. 

 

demonstra está 

feliz. 

Aluno 2: Olha 

diferente para 

os olhos da 

pessoa que está 

observando. 

descobrir o seu 

olhar. 

Aluno 2: Ver o 

que a mulher sente 

ou pemsa através 

do olhar. 

 

Semelhanças e 

diferenças 

Aluno 1: Existe semelhança entre as obras analizadas, 

é que elas aborda sobre o olhar das tal personagens, ou 

seja, o olhar delas, querem descobrir o que seu olhar está 

expressando. 

Aluno 2: Suas semelhanças é que através dos seus 

olhares podem falar muita coisa sobre suas 

personalidades também a literatura e a música fala sobre 

um relacionamento e sua diferemças é que todas são de 

séculos diferentes e mulheres que promovem ideias 

diferentes. 

Fonte: Produção realizada pelo corpo discente 

 

De acordo com os registros produzidos pelos discentes podemos notar 

que alguns conseguiram analisar de maneira um pouco mais profunda, ativando 

uma série de mecanismos em prol de um entendimento dos textos; ao passo que 

outros permaneceram na leitura e análise superficiais dos textos. 

Quando citamos aqui que alguns discentes foram capazes de analisar com 

maior profundidade, referimo-nos aos que utilizaram o meio tecnológico 

(celular) como fonte incessante de consulta, fazendo ligações entre os elementos 

que iam sendo encontrados, por exemplo, percebemos que alguns alunos foram 

em busca de mais informações sobre o compositor da canção Olhos nos olhos; 

outros buscaram conhecer um pouco mais sobre Leonardo da Vinci. Aqui é um 

registro a partir de observação empírica, mas que culminou no levantamento de 

estratégias que nortearam uma análise interpretativa mais coerente. Adiante 

vamos tratar sobre a análise realizada por dois discentes. 
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No ponto i) Aparecimento/descrição da personagem quando se trata de 

Capitu percebemos que os alunos pontuam uma certa maturidade para a garota 

de apenas 14 anos, que, àquela época, já falava em direitos iguais.  

Quando se referem à Mona Lisa, o aluno 1 atém-se à vestimenta e, em 

linguagem informal, enfatiza que ela está ‗bem vestida‘, isto é, com roupas 

elegantes, ele também afirma que há uma certa angústia no olhar da moça. 

Chamamos a atenção para o aluno 2, cujo diálogo se deu com os padrões de 

beleza impostos pela sociedade, por exemplo, a magreza é um sinal de beleza do 

século XXI, já a Mona Lisa era, como ele descreve, ―um pouco mais cheia‖, 

mostrando que a ―atividade de leitura só é possível na medida em que o leitor 

usa seu conhecimento prévio para direcionar sua trajetória pelo texto‖ (LEFFA, 

1999, p. 21), ou seja, o discente precisou ativar outros contextos para interpretar 

dessa maneira.  

Em se tratando do eu lírico da canção Olhos nos olhos, o aluno 1 

mostrou-se um pouco confuso na interpretação, mostrando-nos que não se 

cumpriu o que propõe Leffa (1999, p. 21) ―quando mais se avança num texto, 

mais exatamente pode-se prever o que vem a seguir‖, isto quer dizer que o 

discente não conseguiu captar que na verdade o ―namorado‖ não busca saber 

dela (eu lírico), mas o eu lírico (ela) é quem deseja que o outro veja o quanto ela 

está bem e feliz. Sendo assim ―ele ficou apenas no primeiro elemento da 

realidade; olhou mas não viu‖ (LEFFA, 1996, p. 11), portanto, houve tentativa de 

leitura mas não houve leitura. O aluno 2 também faz uma análise um pouco 

confusa, visto que afirma que o eu lírico (ela) foi responsável por abandonar o 

‗homem‘, que está cantando (o que não é evidenciado na letra da canção nem 

por processos de inferência), e conclui assegurando que ambos estão felizes 

apesar do término do relacionamento. 

Em relação ao ponto ii) Descrição dos olhos, cuja abordagem deveria se 

dar levando em consideração a presença do olhar na imagem e a descrição 

presente na linguagem verbal (capítulo XXXII e letra da canção Olhos nos 

olhos). 

Para analisar a descrição do olhar de Capitu, o aluno 1 informa que olhos 

são discretos como a ressaca, fazendo-nos inferir que o discente não se 
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preocupou em pesquisar o real significado desse termo, pois a expressão 

‗ressaca‘ se refere a um mar nada discreto, pelo contrário, bravio, agitado, capaz 

de destruir e alargar avenidas. Neste momento é/foi importante a intervenção 

do professor com vistas a direcionar o discente a realizar uma pesquisa no 

dicionário impresso ou através do celular para conhecer o significado do termo 

ressaca.   

O aluno 2 afirma que os olhos são enganadores, levando-nos a considerar 

que, porventura, realizou uma pesquisa para perceber que dissimulada seria 

fingida, associando então à enganadora. Acreditamos que o discente talvez 

tenha tido dificuldade em compreender o significado do termo em questão, mas 

tomou uma medida corretiva LEFFA, 1996) a fim de solucionar um problema 

por ele identificado: saber o significado de uma expressão. A consulta ao 

dicionário (via celular) caracteriza-se como uma estratégia metacognitiva de 

leitura, e é importante citar que não houve intervenção ou direcionamento do 

professor em relação ao aluno 2. 

Na análise da obra Mona Lisa, o aluno 1 descreve-a com um olhar sereno 

e uma aparente demonstração de felicidade. O aluno 2 assevera que existe uma 

olhar diferente da Mona Lisa para os olhos de quem a observa, acreditamos que 

se trata do fato de que para qualquer direção que o quadro seja levado, a Mona 

Lisa sempre olha em direção de seus observadores. 

Quando se referiu à canção, o aluno 1 trouxe o olhar como uma incógnita, 

ou seja, não se revela ao leitor o que de fato se passa naquele olhar. O aluno 2 

trouxe uma abordagem no tocante à força presente no olhar do eu lírico, visto 

que ela passou por momentos difíceis, e, apesar de tudo, expressa felicidade. 

O ponto iii) Semelhanças e diferenças entre as obras, os discentes 

tinham a responsabilidade de estabelecer uma conversa entre as três obras, 

tentado encontrar semelhanças e/ou diferenças. 

Para estabelecer a análise de semelhanças e/ou diferenças, o aluno 1, 

diante da sua percepção, pontuou somente semelhanças, que, para ele, residem 

na busca de uma definição mais precisa do que os olhares expressam. O aluno 2 

elencou como semelhanças o fato de que através do olhar, o leitor/observador 
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pode descobrir muito da personalidade das personagens analisadas; no que 

tange à diferenças, o discente evidenciou a produção realizada em séculos 

distintos, o que, segundo ele, promoveriam ideias diferentes. Aqui se confirma 

que ―a importância de um segmento, como se vê, pode variar não só de um leitor 

para outro, mas até de uma leitura para outra‖ (LEFFA, 1996, p. 46), 

evidenciando que o leitor estabelece pontos de partida distintos e, 

consequentemente, sua visão de mais ou menos importante varia também de 

acordo com suas experiências leitora e de mundo. 

A atividade foi importante para percepção de que um trabalho 

direcionado pelo docente trará resultados mais eficazes, pois ―diante da 

necessidade de lidar, simultaneamente, com diversos tipos de conhecimento, o 

leitor precisa ter (ou é preciso que alguém lhe ensine) estratégias, ou modos de 

proceder adequadamente, para processar com eficiência os textos, em busca de 

coerência‖ (CAFIERO, 2005, p. 35). Concordamos com a autora, visto que nos 

momentos em que atuamos de modo a nortear individualmente (ensinando), 

obtivemos resultados mais satisfatórios.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta abordagem pedagógica pudemos notar que os discentes detinham 

a noção de que cada manifestação artística requereu estratégias diferentes. 

Havia objetivos que foram prefaciados antes, durante e depois da leitura das 

obras, por exemplo, os discentes sabiam que a segunda leitura precisaria de 

mais atenção visto que a comparação não poderia ser feita com base apenas na 

primeira leitura realizada de modo compartilhado. 

Ao definir o objetivo determinado para as leituras, os discentes puderam, 

mais facilmente, ―identificar os segmentos mais e menos importantes‖ (LEFFA, 

1996, p. 46) dos textos a fim de ―distribuir a atenção de modo a se concentrar 

mais nos segmentos mais importantes‖ (LEFFA, 1996, p. 46), cujos objetivos 

finais eram ―avaliar a qualidade da compreensão que está sendo obtida da 

leitura [...] determinar se os objetivos de uma determinada leitura estão sendo 

alcançados‖ (LEFFA, 1996, p.46); quando problemas de compreensão foram 
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identificados, eles (alguns) providenciaram medidas corretivas (retornando à 

leitura ou à pesquisa através dos celulares). 

O fato de se concentrarem em diferentes tipos de leitura, permitiu aos 

discentes sair da ‗zona de conforto‘ de leituras apenas de palavras. Diferentes 

tipos de leitura por si só são capazes de ativar mecanismos para desvios de 

problemas de compreensão, além de ativar outras habilidades que não somente 

a de codificar e decodificar os símbolos do alfabeto. Foi necessário visualizar 

cores e trabalhar o silêncio para ouvir a canção, por exemplo. 

Tratou-se, então, de uma abordagem pedagógica na qual percebemos que 

o desenvolvimento das estratégias de leitura devem funcionar como um 

continuum, uma ação progressiva e constante. Outrossim, é possível afirmar 

que atividades dialógicas entre distintas manifestações artísticas atingem o 

objetivo primeiro desta prática: colaborar no processo de desenvolvimento das 

estratégias de leitura. 
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OS PERSONAGENS ATUAIS NA ESCRITA PERIFÉRICA DE 
SACOLINHA 

 

Luciana Sacramento Moreno Gonçalves129 

 

Este artigo apresenta uma análise das personagens atuais, presentes nos contos 
do livro ―Brechó, Meia-noite e Fantasia‖ (2015), do escritor Sacolinha. A 
relevância de realizar um estudo sobre uma produção literária brasileira 
contemporânea e periférica reside na necessidade de alçar tais produções 
artísticas a um número cada vez mais amplo de leitores pelo seu potencial 
singular na formação destes, sobretudo, quando se trata daqueles que se situam 
na faixa etária da juventude e em contextos periféricos. Tem como objetivos 
identificar as personagens protagonistas, presentes nos contos do aludido livro; 
analisar seus perfis físicos e comportamentais para compreender quais os 
artifícios são utilizados pelo autor no processo de criação literária. A 
metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e 
interpretativa. Para tanto, dialoga com Resende (2008), Schollhammer (2011), 
Dalcastagné (2012) no que se refere a literatura brasileira contemporânea. 
Apoia-se em Nascimento (2009), Hollanda (2013, 2015), Reyes (2013) para 
discutir a literatura periférica. E em Beth Braith (1985) e Cuti (2010) para tecer 
a análise dos personagens protagonistas. A partir dessa interpretação do texto 
literário, foi possível perceber que Sacolinha apresenta personagens atuais e 
opta por sobrepujar o perfil comportamental, minimizando aspectos materiais 
das personagens, a fim de mostrar esses seres que desfilam em nosso cotidiano 
e são banalizados muitas vezes por nós e negligenciados pelo poder público. 
Mais que isso, a intenção provável para isso é humanizar aqueles que são 
excluídos no cotidiano ou porque estão nas margens sociais e até mesmo 
criminal ou por viverem nas periferias brasileiras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira Contemporânea. Literatura 
Periférica. Escritor Sacolinha. Personagem. 

 

1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Este artigo trata dos personagens protagonistas presentes no livro ―Brechó, 

Meia-noite e Fantasia‖ (2015), de Sacolinha e das estratégias, realizadas pelo 

referido autor, para a construção destes. Observa-se que os personagens são 

fundamentais nas narrativas deste escritor. Estes são algumas vezes os párias 
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sociais ou os injustamente marginalizados ou homens e mulheres periféricos 

que transitam em nós e por nós (porque muitos nós conhecemos e muitos 

somos nós mesmos). O que particulariza ―esse desfile de tipos humanos‖, no 

dizer de Carrascoza (2016) é, primeiro: a humanização deles, pois por mais vis 

que possam ser, sempre encontramos uma centelha daquilo que Candido assim 

explicou como o: 

(...) processo que confirma nos homens aqueles traços que reputamos 
essenciais, o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, os afinamentos das emoções, a 
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 
(CANDIDO, 1994). 

Assim, além de encontrarmos esse emaranhado de traços primordiais da 

humanização dos humanos na literatura de Sacolinha, deparamo-nos com 

mecanismos de elaboração de personagens que se confirmam pela égide do 

inusitado: os pedreiros são poetas; os escritores vendem livros na rua com o 

intuito de comer um yakissoba para aplacar a fome; a prostituta por vocação é 

leitora de Proust; o pai que deseja a filha se pune e se consome, mas não 

consolida o prazer carnal; os moradores em situação de rua se aninham e vivem 

o amor entre iguais130. 

Sacolinha é o pseudônimo de Ademiro Alves de Sousa que nasceu em São 

Paulo, foi criado na periferia de Itaquera e migrou para a cidade de Suzano, 

ainda entre a infância e a adolescência. Atualmente, vive no mesmo lugar com 

sua família. Formado em Letras, é professor da Educação Básica Estadual, já 

atuou na Secretaria de Cultura da cidade onde mora e realiza diversos projetos 

artísticos e culturais, em prol da leitura, literatura, formação de leitores e 

escritores. 

Para Sacolinha, o conto é fragmento da própria vida e se aproxima do 

romance, por também ser uma narrativa em prosa. No entanto, isso ocorre sem 

demandar a longa extensão daquele em relação ao número de conflitos, de 

personagens e cenários. No conto, relata-se, portanto, apenas uma parte da 

existência humana. Esta não é menos complexa. Pelo contrário, ela traz em si 

um ‗quê‘ de surpresa e revelação. Para o autor, o conto é um gênero que conforta 

                                                           
130

 Alguns dos personagens citados encontram-se no livro “85 letras e um disparo” e outros em “Brechó, 

Meia-noite e Fantasia”. 
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de certa maneira o leitor, por sua breve extensão e por resolver a situação com 

maior celeridade. A ideia é captar essa fração de vida e contá-la aos seus leitores 

de uma maneira que estes se envolvam com o desenrolar da trama e encontrem 

uma inspiração pela via do inesperado. 

 

2 AS MARGENS PERIFÉRICAS NA LITERATURA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA 

 

A produção literária contemporânea é destacada por Rezende (2008) 

como fértil. Esta pesquisadora inclui nessa caracterização a coexistência de uma 

multiplicidade de vozes como marca singular deste momento. Já Schollhammer 

(2011) elenca como aspecto desta cena a urgência em se relacionar com a 

realidade histórica e deflagra uma literatura que ao tratar de questões sociais 

não exclui a dimensão pessoal e íntima. Para ele, a ficção contemporânea deve 

ser compreendida pelo entrelaçamento entre o engajamento realista e a 

intimidade autobiográfica. (SCHOLLHAMMER, 2011) 

Entretanto, Dalcastgné (2012) ressalta que apesar deste cenário em que a 

diversidade se apresenta como aspecto fundamental, há uma homogeneidade no 

campo literário brasileiro. Este confirma a exclusão e consequente tentativa de 

silenciamento das produções das populações negras, pobres, de mulheres e 

LGBTQ. Todavia, no final dos anos 90 do século XX, impulsionados pela 

popularização das tecnologias de informação e comunicação e também pela 

ampliação aos acessos à educação e aos bens de consumo, emerge dentro das 

periferias urbanas brasileiras, uma literatura produzida por sujeitos que 

conhecem tais espaços através de suas experiências cotidianas, porque 

nasceram e/ou vivem nestas localidades geográficas. 

Segundo Reyes, a literatura produzida nas periferias apresenta ―(...) 

novos desafios no contexto da história da literatura brasileira: pelo conteúdo, 

pela forma, pela linguagem e, sobretudo, pelo lugar de enunciação‖ (REYES, 

2013, p. 15). Para este autor, esta literatura, desenvolvida em espaços 
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historicamente alijados do acesso ao livro, a leitura e a literatura, revela-se como 

combativa, rebelde e criativa.  

Holanda sinaliza que ―(...) a nova cultura da periferia se impõe como um 

dos movimentos culturais de ponta no país, com feição própria, uma 

indisfarçável dicção proativa e, claro, projeto de transformação social‖. 

(HOLLANDA, p.04, 2009). O que confirma sua inserção em questões 

problemáticas da contemporaneidade, sem restringir-se a uma produção 

meramente documental.  

Nascimento (2009) traça vasto panorama de caracterizações da 

Literatura periférica, aludindo aos temas mais recorrentes como ―violência, 

carência de bens e equipamentos culturais, precariedade da infraestrutura 

urbana, relações de trabalho – predominantemente associados ao espaço social 

da periferia‖ (NASCIMENTO, 2009, p.47-48). Observa também uma variedade 

de adjetivos para designar esta literatura, inicialmente chamada de marginal e/ 

ou periférica, para posteriormente abarcar termos como negra ou divergente. 

Todavia, o que agrega todas essas designações é: 

Uma experiência comum da exclusão, um dano, uma queixa (no 
sentido jurídico da palavra), uma ofensa, uma injuria. Injuriado 
somos. Talvez seja a condição atual da reivindicação da identidade (s); 
o status litigante, a queixa constitutiva, a ofensa que nos faz‖. (PENA, 
2016, p.13) 

Observa-se que todas essas adjetivações possuem um legado de pejo e 

negatividade. Entretanto, nestes casos, são usadas intencionalmente para 

valorizar tais termos e subverter a concepção sobre os mesmos, positivando-os. 

Apesar disso, não há homogeneidade nos nomes nem nas experiências. Há 

divergências que ampliam a própria cena e confirmam sua complexidade. 

Neste contexto, pensar aspectos específicos do texto literário, como a 

construção de personagem é quesito importante para problematizar como essas 

estratégias de elaboração do texto narrativo são percorridos por um escritor. 

Isso se potencializa quando se trata da cena literária negra periférica, pois ainda 

há espaços para uma crítica desta cena que não se restrinja a sua importância 

sociológica, mas que confirme que sua produção não é meramente testemunhal. 
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Todavia, vale ainda confirmar que personagem não é pessoa, pois esta é um 

ser vivo e aquele é um ser ficcional. O personagem é um ser linguístico, que não 

existe, portanto, fora da linguagem. Assim, conforme afirma Beth Brait (1985, 

p09) ―Se quisermos saber alguma coisa a respeito de personagens, teremos de 

encarar frente a frente a construção do texto, a maneira que o autor encontrou 

para dar forma às suas criaturas, e aí pinçar a independência, a autonomia e a 

―vida‖ desses seres de ficção‖.  

O problema é que ficção e realidade possuem relação íntima e difícil de 

separar. São os recursos de linguagem que fazem parte do repertório do autor, o 

responsável pela forma como este artisticamente irá inventar os personagens 

que transitam em seus textos. Para tal, geralmente, os escritores investem na 

escolha de um nome e, algumas vezes, até sobrenome para individualizar estes 

seres. Recorrem a apresentações psicológicas dos mesmos. E, a depender da 

intenção do autor e ou da extensão da narrativa, indicam sua história familiar, 

sua função social, seus comportamentos e sentimentos. Descrevem também 

aspectos físicos dos mesmos de maneira superficial ou detalhada. 

Entretanto, quando se pensa na literatura brasileira e na construção de 

personagens negros e periféricos há de se ter um olhar mais atento, porque a 

construção dos personagens tem se erigido pelo esteio da estereotipia. Cuti 

(2010, p.16) afirma que a escravização tornou homens e mulheres africanos e 

afro-brasileiros associados a objetos. Desta forma, ―A literatura, como reflexo e 

reforço das relações tanto sociais quanto de poder, atuará no mesmo sentido ao 

caracterizar as personagens negras, negando-lhes complexidades e, portanto, 

humanidade‖ (CUTI, 2010, p.16).  

Ao ler a literatura de Sacolinha enxerga-se uma perspectiva que vai na 

contramão desta anteriormente citada, porque tal escritor humaniza seus 

personagens e os complexiza ao focar em aspectos historicamente 

negligenciados e ao optar por descrevê-los muito mais comportamentalmente 

do que fisicamente. Sequer aborda em seus textos os ―os males da escravidão 

como estatuto legal‖ (CUTI, 2010, p.27). Apresenta fortemente temais raciais e 

periféricos, mas não se limita ao discurso da escassez material, do crime, da 

violência, do tráfico, do racismo, da exploração. Aborda desde questões de 
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escolha e filosofia de vida, passando pelos desafios da escrita literária, até temas 

como amor, tragédia e superação. 

 

2 PERSONAGENS ATUAIS DA CENA PERIFÉRICA? 

PRESENTES! 

 

Na orelha do livro ―Brechó, Meia-noite e Fantasia‖, feita pelo escritor e 

professor universitário João Azanello Carrascoza, este afirma identificar os tipos 

humanos que passeiam nos contos, indicando-os como contemporâneos e 

orienta o leitor que encontrará aqueles que são esquecidos ou marginalizados ou 

invisibilizados socialmente, ou melhor, ―gente singela, em toda sua 

complexidade‖ (CARRASCOZOA, 2016, p. 06). Estes personagens são tipos 

aparentemente conhecidos, sobretudo, na trama do popular, mas vistos por um 

viés ―inédito‖, inesperado, incomum. Na superfície, são simples, mas quando o 

autor verticaliza e os apresenta com amplitude, o leitor tem acesso a uma visão 

diferenciada do mesmo. 

Nos contos de Sacolinha, presentes no livro ―Brechó, Meia-noite e Fantasia‖, 

observamos a voz do próprio autor. A provável razão disso é que é mais 

confortável para os escritores falarem da realidade em que vivem, a partir das 

questões geográficas, raciais, etárias, de gênero e sexualidade a que se filiam. 

Apesar disso, demarcamos que no caso do Escritor Sacolinha apesar de 

deflagrarmos a superior presença dos grupos masculinos, periféricos, negros, 

jovens e heterossexuais, observamos também o aparecimento do desejo, que 

provavelmente faz parte de seu projeto estético, de se arriscar a falar outras 

vozes que não são necessariamente as que interpelam o corpo e a história do 

próprio escritor.  

Neste contexto, para tratar da questão dos personagens, pensar os focos 

narrativos é relevante, pois ora personagem e narrador se confundem, ora 

temos um narrador que conhece a fundo todos os meandros da trama, mas não 

vivencia as ações ali narradas. Para Beth Brait: ―Qualquer tentativa de sintetizar 

as maneiras possíveis de caracterização de personagens esbarra 
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necessariamente na questão do narrador, esta instância narrativa que vai 

conduzindo o leitor por um mundo que parece estar se criando à sua frente‖ 

(BRAIT, 1985, p.53). 

Em oito dos contos do livro, o narrador é em terceira pessoa. É aquele que 

observa a cena de cima, conhecendo detalhes do enredo, que por muitas vezes 

os próprios personagens ignoram. Há três contos cujos narradores são 

personagem, portanto o foco narrativo se encontra em primeira pessoa. 

Destacamos o conto ―Valsa dos 15 anos‖, porque no que se refere ao foco 

narrativo opta por uma ruptura no modelo tradicional de conto, pois está em 

primeira pessoa, entretanto a história é contada por duas perspectivas (a da 

filha e a do pai) e no texto esta diferenciação é explicitada através de marca 

gráfica: o uso do itálico. 

Sobre a nomeação dos personagens para confirmar sua individuação, 

Sacolinha opta por este uso. Vê-se que somente dois protagonistas não possuem 

nome declarado, pois são a voz do próprio autor que se designa como ―o 

escritor‖. São os textos que se encontram em primeira pessoa do singular. 

Incluímos estes dois no rol de personagens homens, negros, periféricos, de 

idade adulta, porque o Escritor Sacolinha apresenta essas características. Neste 

conjunto, provavelmente aparecem mais dez de seus protagonistas (Batata do 

Rolo, Papai, Vitor Régis, Digão, Neto, João Maria, Erasmo, Brechó, Meia-noite e 

Fantasia).  

Destaco que apenas em quatro contos, os protagonistas não são 

apresentados a partir de seu nome próprio (Batata do Rolo, Papai, Digão, Neto, 

Brechó, Meia noite e Fantasia). Infere-se que o personagem Batata do Rolo é 

designado através de um apelido associado a sua função social (rolo), por viver 

em situação de exclusão, ser um acumulador e vendedor de sucatas, não possuir 

um emprego formal e trabalhar com o lixo. Tal situação também ocorre com 

Brechó, Meia-noite e Fantasia, cujos personagens desconhecemos os nomes 

oficiais, pois na esfera pública são tratados socialmente como inferiores (são 

mendigos). No caso de Digão e Neto, usar os apelidos refere-se, sobretudo, as 

maneiras carinhosas pelas quais eles são conhecidos e reconhecidos no bairro 

desde a infância, o que evoca mais situações afetivas da memória, do que 
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marcas de exclusão. Por último, no conto Valsa dos 15 anos, refere-se apenas a 

Papai, para marcar o conflito do genitor desejar a própria filha ou talvez para 

preservar o nome deste homem, já que se percebe certa solidariedade com o 

conflito interno experienciado por este pai que deseja a filha. 

Assim, na maior parte dos contos, estes seres, homens e mulheres, 

periféricos e negros, são nomeados de forma declarada, até porque Lélia 

Gonzalez (2018) nos sinaliza: ―negro tem que ter nome e sobrenome, senão os 

brancos arranjam um apelido... ao gosto deles‖. Parece que essa estratégia faz 

parte do projeto estético e político do Escritor Sacolinha. Porque ao nomear os 

personagens com seus nomes oficiais, o escritor se afasta  da banalização dos 

mesmos e obriga seus leitores a os reconhecerem não só por uma relação com 

aspectos raciais ou sociais, mas pela multiplicidade de possibilidades que cada 

um desses seres ficcionais abarca. 

Quanto a questão de gênero, confirmamos a supremacia da presença de 

homens (13) e a tentativa de representar a voz de mulheres (em 5 

protagonistas), mas também a heteronormatividade como marca recorrente. 

Ressalta-se que no último conto, aparecem três homens, que experimentam 

outras orientações sexuais, pautadas no homoafeto. Sobre as mulheres que 

aparecem como protagonista, temos a púbere Rosenda que tem voz própria 

apesar de só ter ciência de parte da situação narrada (sabe da mudança de 

comportamento do pai, mas desconhece o desejo que este nutre por ela). As três 

jovens de classes sociais distintas e por isso diferentes acessos ao conhecimento 

e a garantia de direitos também protagonizam um dilema especificamente 

feminino em nossa sociedade, a questão do aborto. Por último, Naolana, ―a 

rainha de si‖, é uma voz feminina marcada pela resiliência e pela ampliação da 

definição de rainha. 

Nos contos, não é a questão de gênero que determina força, resiliência e 

coragem. Há homens com autoestima elevada como João Maria, do Muro de 

Arrimo e homens frágeis, medrosos e inseguros, como Erasmo do Medo do 

medo. Há mulheres resilientes, que enfrentam os dramas pessoais, negociam 

com os homens e se posicionam no mesmo patamar discursivo e 
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comportamental deles, como Noalana, Glória Luiza e Lorena e mulheres pouco 

ativas e que aceitam às condições a que são subjugadas como Maria e Rosenda.  

Confirmamos a presença de personagens periféricos em quase a totalidade 

dos contos. Eles vivem em bairros com poucos equipamentos culturais, cujas 

condições estruturais são deficitárias. Pertencem às classes trabalhadoras e 

acessam instituições públicas de saúde e ensino (quando tem a oportunidade de 

acessá-la regularmente). Experimentam ao mesmo tempo, a violência diária, 

atrelada às situações de sociabilidades que evocam camaradagem, parceria e 

esperança.  

 Ponto de grande relevância na construção dos personagens do escritor 

Sacolinha centra-se na pouca presença das descrições físicas e materiais dos 

mesmos. As literaturas associadas a questões sociais são geralmente 

inferiorizadas por questões da linguagem, o não uso da norma culta, por 

exemplo, como também são dissociadas do literário e relacionadas a uma mera 

escrita documental da realidade justamente por evidenciar um excesso de 

descrições objetivas de cenário e personagens, muitas vezes, apresentando o que 

está na superfície (ou no visível), sem se dedicar ao que está no interno, 

comportamental (o sensível). 

Nos contos analisados, os aspectos físicos dos personagens são explicitados 

objetivamente, todavia não se dedica uma adjetivação detalhada a tais aspectos. 

Em contrapartida, o psicológico é amplamente evidenciado. De aspectos físicos, 

aparecem a questão sexual (se são biologicamente homens ou mulheres). Os 

demais índices aparecem como pistas do texto, como sua faixa etária, o fato de 

viverem ou terem nascido ou transitarem em espaços geograficamente 

periféricos e alguns índices sobre cor/raça dos mesmos. Em alguns contos (em 

média, cinco), a descrições físicas sequer aparecem. 

No entanto, comumente mostra-se um histórico de vida do personagem para 

que o leitor compreenda seu momento atual e, sobretudo, aquele flash que será 

narrado no conto. Caracteriza o comportamento do personagem, apresentando 

a complexidade desses aspectos sociais, culturais e psicológicos, indicando que 

superficialmente, Batata do Rolo, por exemplo, pode ser visto, como um 

vendedor de sucatas. Todavia, ao o observamos mais atentamente, 
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compreenderemos que ele possui uma importante, apesar de marginalizada, 

função social: ele acumula o que é descartado socialmente, mas possui valor 

histórico, afetivo e social. 

No conto, a preocupação está mais em apresentar os conflitos dos 

personagens do que em narrar um acontecimento apenas. A ação central do 

enredo aparece como reflexo dos comportamentos e práticas culturais, sociais e 

históricas dos personagens. A ideia é fazer com que o leitor experimente, por 

exemplo, a angústia e o conflito de escritores que precisam escrever um texto 

sobre um tema específico, mas apesar de em primeiro plano não terem êxito em 

seu objetivo inicial, o próprio relato do insucesso já se configura por si só em 

texto. 

As descrições dos sentimentos e posicionamentos dos personagens diante da 

vida são centrais nas narrativas. Em Batata do Rolo, o escritor utiliza quase 80% 

do número de páginas para tal, dedicando-se a relatar a ação (o protagonista é 

questionado por acumular coisas) somente ao final do conto. Em Valsa dos 15 

anos, conhecemos tanto a ingênua, observadora e desamparada Rosenda e 

sofremos com o ressentimento da filha pelo afastamento do pai, como também, 

de certa forma, reconhecemos tanto o tormento paterno, seu conflito interno e 

solitário quanto sua iniciativa de autopunição por desejar a filha, incluindo até 

mesmo o suicídio como possibilidade para resolução do conflito. 

Em muitos dos contos, Sacolinha indica a profissão do protagonista ou sua 

função social. Temos trabalhadores da construção civil, vendedores de sucatas, 

escritores, estudantes, ajudante geral, pedreiro. Observam-se nesses perfis 

profissionais uma multiplicidade de trajetórias dentro do próprio conto. O 

vendedor de sucata é tratado socialmente como um acumulador, mas comporta-

se como um filósofo; o pedreiro é um poeta (escreve como observador da vida); 

a ajudante geral é por algum tempo uma rainha de bateria de escola de samba, 

mas tratada socialmente com a deferência que se tratam os soberanos e no 

decorrer do conto forma-se na universidade, tornando-se no desfecho do texto 

―rainha de sua vida‖.  

No último conto são todos moradores em situação de rua. Dois deles, ex 

detentos. No passado, cada um teve uma atuação específica e complexa. Um era 
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pintor. Outro era segurança de posto médico que acumulava a função de 

curandeiro, pois reestabelecia a saúde daqueles que os médicos não conseguiam 

tratar e por sua fama (e causa de sua derrocada) virou político. O último parece 

nunca ter trabalhado, vive a imaginação e por receber uma herança e gastá-la 

toda vai morar na rua. 

Quanto a questão da escolarização, a maior parte deles termina a escola 

básica tardiamente, sobretudo porque, na idade regular migram de suas regiões, 

viram trabalhadores na infância e/ou adolescência ou ainda estão em processo 

formativo (como a adolescente Rosenda e as jovens Glória Luiza, Maria e 

Lorena). João Maria foi trabalhador infantil, mas esta caracterização não é 

tratada como exploração, e sim como momento preparatório para a formação do 

protagonista. Este especificamente desempenha uma profissão de baixo 

prestígio social (pedreiro), mas por ser profissional de excelência (é descrito no 

conto a partir dos adjetivos competente, respeitado, disputado, dedicado, bom 

trabalhador, perfeccionista), e é tratado com reverência. Há apenas duas 

estudantes universitárias (Naolana e Lorena). 

Em Jovens anseios, as descrições históricas e comportamentais são 

fundamentais para o leitor compreender porque cada uma das jovens, apesar de 

vivenciarem o mesmo dilema (gravidez indesejada x prática do aborto) terão 

destinos completamente diferentes. Glória Luiza tem foco e metas definidas, 

anseia cursar medicina. É, ambiciosa, deseja a vida pública e até uma carreira 

política. Possui certa vantagem econômica e uma rede de amigas, que sinalizam 

métodos alternativos (chás) tanto para o aborto, quanto para a dispensa da 

culpa e a sensação de alívio pela prática do aborto. Já Lorena tem alto poder 

aquisitivo, e a partir disso, revela conhecimento do próprio corpo, anseio de 

correr o mundo. Rica e viajada, vai resolver o problema na Inglaterra. Lá, acessa 

cuidados médicos e sua vida se normaliza pós- aborto. Já Maria é a mais pobre. 

Descrita como ingênua, desinformada, opta pelo coito interrompido como 

método de prevenção. Também possuía sonhos de futuro: desejava ser modelo 

(o que pode evidenciar além da questão social, uma opção por privilegiar mais o 

corpo do que o intelecto). É aparentemente romântica e ao saber da gravidez 

pensa nos efeitos negativos que a notícia pode causar socialmente. Como 

diarista, acessa uma clínica clandestina para fazer o aborto e acaba morrendo. 
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Três histórias que se aproximam pela temática, mas seus desfechos diferem 

pela história pessoal de cada uma delas, como também pelas suas características 

subjetivas e pelos seus comportamentos diante da situação. O desfile de 

personagens atuais e periféricos marca os contos presentes no livro analisado. 

Muitos deles, como já afirmado anteriormente, se aproximam das realidades 

contemporâneas radicalmente. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Confirma-se que nos contos presentes no livro ―Brechó, Meia-noite e 

Fantasia‖, o escritor Sacolinha dedica-se a apresentar amplamente seus 

personagens, sobretudo aquele que protagonizará a cena. Todavia, a abordagem 

psicológica, comportamental sobrepujará a física, material, visual. Há um 

centramento no personagem e uma tentativa de humaniza-los, sobretudo por se 

tratarem geralmente daqueles ignorados e marginalizados historicamente. 

Todos conhecemos (ou já ouvimos falar) de feiras do rolo e seus vendedores, 

escritores em crise, relações de incesto, homens apaixonados, pessoas com 

saudade da infância, jovens que engravidam precocemente, pedreiros 

competentes, humanos covardes, rainhas de bateria de escola de samba, 

populações em situação de rua. Estes tipos humanos são presenças da 

atualidade. Entretanto, questiona-se: qual de nós, leitores, olhamos 

verticalmente para essas pessoas que transitam por nós nas nossas vidas 

ordinárias? E quando nos deparamos com tais personagens será que 

conseguimos captar um fragmento de suas realidades que não esteja pautada no 

estereótipo?  

Nestes contos, Sacolinha nos mostra um estilhaço da existência destes 

personagens atuais, que geralmente não são evidenciados, ou pior, são 

―esquecidos‖ pelo olhar do preconceito e da discriminação. Assim, oportuniza 

aos leitores uma experiência literária que os faz voltar a realidade com um olhar 

mais aguçado e, provavelmente, mais sensível. No Livro Brechó, Meia-noite e 

Fantasia, ao promover o encontro irrestrito dos leitores com personagens que 
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passeiam no cotidiano do tempo presente, Sacolinha tanto humaniza também 

seus personagens quanto faculta a mesma aprendizagem aos seus leitores.  
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CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  

NA LEITURA: UMA REVISÃO TEÓRICA 

  
 

Albertina Marília Alves Guedes131 
 
Na contemporaneidade a sociedade caracteriza-se pelo avanço no uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC‘s. Com esse avanço 
tecnológico várias mudanças têm ocorrido no contexto escolar as quais afetam 
de modo direto e/ou indireto no processo de ensino e aprendizagem. Partindo 
desse pressuposto esse trabalho objetiva apresentar uma discussão teórica sobre 
a contribuição das TIC‘s na leitura. Foram utilizados como fonte de pesquisa 
artigos científicos disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Scientific Electronic Library 
On-line, anais de eventos científicos e livros. As palavras-chave utilizadas na 
seleção do material consultado foram: ―Leitura‖, ―Tecnologias de Informação e 
Comunicação‖ e ―Instrumento Tecnológico‖. Foram encontrados 22 trabalhos 
científicos. O material consultado apresenta que, na contemporaneidade, os 
professores devem saber tirar proveito do uso de instrumentos tecnológicos na 
realização de atividades pedagógicas em sala de aula que estimulem a prática de 
leitura. Sobre o uso das TIC‘s, estudiosos ressaltam que contemplam não só o 
computador e a internet, mas tambémtablets, netbooks, smartphonesiPads, 
iPods e iPhones. Por meio desses instrumentos é possível ter acesso a um 
mundo virtual para leitura em alta velocidade e sem distâncias territoriais. O 
uso das TIC‘s podem motivar os alunos a ampliarem sua capacidade de leitura. 
Entretanto, os professores devem fazer um bom planejamento de como os 
recursos tecnológicos serão utilizados visando contribuir no interesse da prática 
de leitura por parte dos estudantes. Por fim, com a realização deste estudo 
percebemos que quando o professor faz um bom planejamento pedagógico é 
possível elevar o interesse dos alunos pela leitura a partir do uso das TIC‘s.  
Palavras-chave: Leitura.Tecnologias da Informação e Comunicação. 
Aprendizagem. 
 

ABSTRACT: In contemporaneity, society is characterized by the advance of 
information and communication technologies use. With this technological 
advance several changes have occurred within the school context which affect 
directly and/or indirectly the teaching and learning process. Based on this 
assumption, this work aims to present a theoretical discussion on the 
contribution of information and communication technologies in reading. 
Scientific articles available from the Bank of Thesis and Dissertations of the 
Coordination of Improvement of Higher Education Personnel, Scientific 
Electronic Library Online, annals of scientific events and books were used as 
research sources. The keywords used in the selection of the material consulted 
were: "Reading", "Information and Communication Technologies" and 
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"Technological Instrument". We found 22 scientific papers. The material 
consulted shows that at the present moment, teachers should know how to take 
advantage of the use of technological instruments in the performance of 
pedagogic activities in the classroom that stimulate reading practice. Regarding 
the use of information and communication technologies (ICTs) scholars point 
out that they include not only the computer and the internet but also computers, 
tablets, netbooks, smartphones iPads, iPods and iPhones. Through these 
instruments, it is possible to have access to a virtual world for high speed 
reading and without territorial distances. The use of information and 
communication technologies can motivate students to broaden their reading 
ability. However, teachers should make good planning on how technological 
resources will be used to contribute in student reading practice interest . Finally, 
with the accomplishment of this study, we realized that when the teacher makes 
a good pedagogical planning it is possible to raise students' interest in reading 
from the use of information technology and communication.  
Key-words: Reading. Information and Communication Technologies. 
Learning. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade a sociedade caracteriza-se pelo avanço das 

tecnologias de informação e comunicação – TIC‘s e com esse avanço tecnológico 

várias mudanças têm ocorrido no contexto escolar e educacional as quais afetam 

de modo direto e/ou indireto no processo de ensino e aprendizagem, tais como, 

exemplo, no hábito de leitura por parte dos estudantes. Diante desta realidade é 

importante que os professores estejam atentos a mudança e, sempre que seja 

possível busque inserir em suas atividades pedagógicas em sala de aula o uso de 

recursos tecnológicos.  

Conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (BRASIL, 1996) percebemos que muitas políticas educacionais tem 

sido implementadas tanto pelo Governo Federal, como também Estadual e 

Municipal a fim de viabilizar a inclusão digital dos estudantes. As ações 

governamentais que tem sido feitas incluem projetos de acesso às tecnologias 

por meio de incentivo e financiamento para aquisição de computadores, 

programas de ampliação de acesso à internet, programas de acesso voltados à 

inclusão digital nas escolas, dentre outros. Com isso diversas ações têm sido 

pensadas para a inclusão das escolas públicas âmbito da inclusão digital que 

valorizam o processo de ensino e aprendizagem de modo mais prazeroso.  
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Assim sendo, percebemos que na atualidade o uso de instrumentos 

tecnológicos tornou-se um elemento importante no acesso e construção de 

conhecimento uma vez que viabiliza flexibilidade de adaptação ao ritmo de 

aprendizagem de cada pessoa (PAPERT, 1986, 2007; DOTTA at al, 2012). Dotta 

at al (2012) também enfatizam que os recursos tecnológicos tem viabilizado 

mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem com resultados 

promissores, possibilitando a criação de várias experiências de aprendizagem. 

A partir do acima exposto esse estudo é considerado relevante visto que 

poderá promover uma discussão e reflexão sobre o uso das TIC‘s no processo de 

ensino e aprendizagem da apropriação da leitura. Poderá proporcionar também 

uma discussão entre a comunidade escolar sobre a utilização de uma ferramenta 

inovadora que viabilizada a valorização da aprendizagem da leitura. Esse 

trabalho ainda é considerado relevante visto que através de atividades 

executadas mediante o uso das TIC‘s poderá tornar as aulas mais motivadoras, 

criativas e dinâmicas, facilitando assim que o aluno compreenda e apreenda 

melhor os conteúdos curriculares ministrados em sala de aula. Além disso, 

possibilita também que o aluno desenvolva e/ou amplie sua capacidade não 

apenas de leitura mais também de raciocínio lógico e a capacidade de 

interpretação, dentre outros.  

Conforme apresentado por Dotta at al (2012) as TIC‘s tem se tornado 

cada vez mais presente em nosso contexto social, transformando nosso modo de 

vida, as relações sociais e a produção do conhecimento nas mais diversas 

categorias. Desse modo, partindo desse pressuposto esse trabalho objetiva 

apresentar uma discussão teórica sobre a contribuição das TIC‘s no processo de 

ensino e aprendizagem da leitura.  

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho refere-se a um estudo de referencial teórico o qual tenciona 

apresentar uma discussão sobre a contribuição das tecnologias de informação e 

comunicação na leitura. Sobre a pesquisa de referencial teórico Piazzini at al 

(2012) destacam que esse tipo de pesquisa é importante visto que possibilita 

conhecer estudos realizados na área pesquisada. As bases de dados consultadas 

neste estudo foram artigos científicos disponíveis no Banco de Teses e 
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Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES, no Scientific Electronic Library Online – SciELO, anais de eventos 

científicos e livros. As palavras-chave utilizadas na seleção do material 

consultado foram: ―Leitura‖, ―Tecnologias de Informação e Comunicação‖ e 

―Instrumento Tecnológico‖. Foram encontrados 22 trabalhos científicos 

publicados no período de 2000 a 2017. 

Após a seleção dos textos encontrados nas fontes de pesquisas acima 

citadas foi realizada uma leitura analítica a qual, segundo Gil (2009, p. 78) tem 

como proposta ―ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de 

forma que estas contribuam na realização da pesquisa‖. Por fim, foi realizada 

uma análise interpretativa para a realização de síntese e discussão entre os 

autores visando alcançar o objetivo na execução deste trabalho. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

Nas buscas realizadas no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no Scientific 

Electronic Library Online – SciELO, anais de eventos científicos e livros 

publicados no período de 2000 a 2017 foram encontrados 22 trabalhos 

científicos que apresentam quais podem ser as contribuições do uso das 

tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura. A seguir, apresentamos o que alguns dos autores 

consultados relatam a referida temática discutida neste trabalho.  

Para Valadares (2001) é relevante à inserção de recursos e/ou 

ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

escolares visto que o uso desse tipo de recursos e/ou ferramentas pode tornar a 

aula mais atrativa e motivadora para os alunos. Na concepção Valadares (2001, 

p. 27) ―a tecnologia pode ser definida como um conjunto organizado de 

conhecimentos e informações, provenientes de metodologias e fontes 

diversificadas como invenções e descobertas científicas, objetivando a produção 

de bens e serviços‖.  

Segundo Moran (2002) a inserção das TIC‘s na educação diz respeito ao 

rompimento com o modelo tradicional de ensino visto que o uso das TIC‘s traz 

possibilidades de elaboração de aulas mais dinâmicas nas quais o aluno 
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participa de modo ativo e participativo no seu processo de aprender. Sendo 

assim, o professor pode e deve fazer uso das TIC‘s buscando sempre fazer 

conexões entre as disciplinas do currículo escolar relacionando a um assunto ou 

tema desperta a curiosidade no aluno mediante o uso dos recursos tecnológicos. 

A partir desta perspectiva Araújo (2007) enfatiza que os instrumentos 

tecnológicos devem ser um aliado na construção do conhecimento dos alunos, 

ou seja, não deve somente contribuir em mediar informações, mas também ser 

um instrumento que pode contribuir com o trabalho pedagógico do professor 

em sala de aula e, quando utilizado mediante um planejamento prévio é possível 

elevar a capacidade de desenvolvimento cognitivo, intelectual, raciocínio lógico, 

dentre outros. Araújo (2007) ainda acrescenta que as ferramentas tecnológicas 

devem ser utilizadas em sala de modo que viabilize uma melhor aprendizagem 

dos conteúdos curriculares através de atividades individuais ou em grupo no 

qual visa que os alunos construam seu conhecimento, cooperando uns com os 

outros, tornando as aulas mais atrativas e edificantes.  

De acordo com Moran (2009), utilizar recursos tecnológicos em sala de 

aula é dar oportunidade aos alunos de conhecer outros lugares, de realizar 

pesquisas diferentes do modelo tradicional, além de envolver o aluno em 

questões que o façam pensar, enriquecer e aprimorar o seu aprendizado. É 

possível também, mediante o uso das TIC‘s, possibilitar que o aluno desenvolva 

sua capacidade de reflexão crítica e criatividade e, no decorrer dos anos, poderá 

perceber que os instrumentos tecnológicos são úteis para o lazer, mas, 

principalmente para elevar processo de aprendizagem.  

Para Carvalho, Moita e Sousa (2011), ao pensar em educação pública é 

necessário considerar concepções de educação que proporcione ao professor e 

aos alunos a real compreensão da importância do uso das TIC‘s nas escolas. 

Segundo Valente (1999 p. 13), ―no Brasil as políticas de implantação da 

informática nas escolas publicas tem sido norteadas na direção da mudança 

pedagógica‖.  

No entanto, Amante (2007) apresenta que o professor deve buscar 

desenvolver em sala de aula novas metodologias a partir do uso de novos 

recursos para tornar as suas aulas mais dinâmicas e elevar a qualidade na 

aprendizagem de leitura por parte dos alunos. Além disso, é importante que o 
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professor busque realizar sua aula visando romper com o modelo tradicional de 

ensino, ou seja, é necessário inovar ir ao encontro do futuro trazendo novas 

ideias para dentro da sala de aula. De acordo com Amante (2007), na atualidade 

os professores devem compreender que o processo de ensino e aprendizagem 

passa, entre muitas outras coisas, por saber tirar proveito do uso de 

instrumentos tecnológicos na realização de atividades pedagógicas em sala de 

aula que estimulem a prática de leitura.  

Sobre o uso das TIC‘s Ramos (2002, p. 9) ressalta que contemplam não 

só o computador e a internet incluem ainda ―um conjunto cada vez mais vasto 

de instrumentos tecnológicos, tais como: tablets, netbooks e recursos 

telemóveis, a saber smartphonesiPads, iPods e iPhones, além de dispositivos de 

reconhecimento e ativação por voz, TV móvel‖, dentre outros. Ainda sobre essa 

perspectiva Ramos (2002) destaca que por meio desses instrumentos é possível 

ter acesso ao mundo virtual para leitura em alta velocidade e sem distâncias 

territoriais. Na concepção de Carvalho, Moita e Sousa (2011), o uso das TIC‘s 

pode motivar o os alunos a ampliarem sua capacidade de leitura. Entretanto, 

para Carvalho (2011), os professores devem fazer um bom planejamento de 

como os recursos tecnológicos serão utilizados visando contribuir no interesse 

da prática de leitura por parte dos estudantes. 

Conforme apresentado por Binotto e Sá (2014), o processo de 

alfabetização não pode ser compreendido apenas como simples domínio do 

código alfabético e fechado em si mesmo, é importante compreender que a 

capacidade de leitura diz respeito a um processo que, além do domínio do 

sistema de escrita, influencia também na formação do cidadão visto que 

aprender a ler e a escrever é, 

 
(...) algo que envolve mais que aprender a produzir marcas (...) 
algo que é mais que decifrar marcas feitas pelos outros, porque 
é também interpretar mensagens (...); algo que também supõe 
conhecimento acerca deste objeto tão complexo - que se 
apresenta em uma multiplicidade de usos sociais (FERREIRO, 
1996, p. 79 citado por BINOTTO e SÁ, 2014 p. 332). 

 

A partir desta compreensão percebemos que a aprendizagem da leitura é 

também a apropriação de um sistema de representação e compreensão da nossa 

sociedade, ―é ir além da decodificação para uma profunda compreensão da 
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realidade‖ (BIANCHINI e FRUET, 2012 p. 3). Assim, alfabetização aliada as 

TIC‘s, pode proporcionar situações de ensino/aprendizagem da leitura 

contextualizadas e mais significativas. 

Em se tratando de informação e comunicação, Moran (2002) destaca que 

as possibilidades tecnológicas apareceram como uma alternativa da era 

moderna que pode contribuir no trabalho pedagógico do professor no processo 

de ensino da leitura. Além disso, possibilita também qualificar os professores 

por meio da criação de redes e comunidades virtuais as quais podem ser 

utilizadas para estimular na pesquisa e seleção de atividades pedagógicas sobre 

leituras. Devido a essas conquistas Moran (2002) menciona que as mudanças 

com o aparecimento das TIC‘s foram grandes e positivas para a sociedade e, 

principalmente, para a educação visto que, além de inúmeros recursos 

tecnológicos, as TIC‘s trouxe também possibilidade de melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Para Imbérnom (2010) as TIC‘s possibilitam a adequação do contexto e 

as situações do processo de aprendizagem às diversidades em sala de aula. Isso 

é possível visto que as tecnologias podem fornecer recursos didáticos adequados 

às diferenças e necessidades de cada aluno. Além disso, podem oferecer também 

variadas atividades pedagógicas as quais viabiliza que o professor apresente o 

conteúdo curricular de forma diferenciada aos alunos. As TIC‘s quando são 

utilizadas a partir de um prévio planejamento pedagógico viabiliza o 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem que despertam o interesse e 

motivação dos alunos pela leitura.  

De acordo com Imbérnom (2010), o computador e a internet atrai a 

atenção dos alunos desenvolvendo neles, habilidades para captar a informação. 

Essa informação manifesta-se de forma cada vez mais interativa e cada vez mais 

depressa. Entretanto, Imbérnom (2010) destaca que  

 
Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa 
que se transforme em melhora, muitas coisas terão que mudar. 
Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que 
redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola atual. 
Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na 
esfera da direção da escola, da administração e da própria 
sociedade (IMBÉRNOM, 2010, p. 36). 
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Por outro lado, Moran (2004) ressalta que as escolas devem fazer uso das 

TIC‘s como novos meios de aprendizagem em todos os aspectos do currículo 

incluindo a leitura. Hoje as TIC‘s são utilizadas em trabalhos extracurriculares, 

ou em disciplinas como complemento didático. O computador ainda não é 

considerado um recurso do cotidiano para criação e pesquisa. No entanto, é 

preciso começar a pensar no que realmente pode ser feito a partir da utilização 

dessas novas tecnologias, particularmente da internet no processo educativo. 

Para isso, é necessário compreender quais são suas especificidades técnicas e 

seu potencial pedagógico. Considerando-se um recurso auxiliar na prática 

pedagógica do professor, a inserção das TIC‘s deve ser acompanhada por uma 

metodologia adequada às necessidades de leitura dos alunos, utilizando-se de 

maneira adequada e significativa. No entanto, Moran (2000, p. 63) ainda 

acrescenta que ―ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino que mantêm distantes 

professores e alunos‖.  

Libâneo (2007, p. 309) também afirma que ―o grande objetivo das 

escolas é a aprendizagem dos alunos, e a organização escolar necessária é a que 

leva a melhorar a qualidade dessa aprendizagem‖. Todavia, os professores 

devem fazer um prévio planejamento pedagógico quando tencionam fazer uso 

das TIC‘s em sala de aula visando elevar a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem da leitura dos seus alunos. Sendo assim, a inserção das TIC‘s 

pode ser utilizada como uma estratégia pedagógica que pode elevar a qualidade 

do processo de ensino-aprendizagem da leitura. Além disso, pode trazer 

melhorias para a prática educativa buscando não apenas despertar o interesse 

do aluno pela leitura, mas ajudá-lo s na construção do próprio conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino é importante 

visto que a aula se torna mais atrativa e proporciona aos alunos uma forma 

diferenciada de aprendizagem. Além de contribuir na melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem da leitura, o uso das TIC‘s no contexto escolar permite 

ainda uma série de possibilidades, tais como, maior comunicação entre 
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professores e estudantes, desenvolvimento de práticas inovadoras e criativas, 

rompimento com o modelo tradicional de ensino, dentre outros.  

Esse trabalho também demonstrou que os professores podem fazer uso 

das TIC‘s como um recurso de uso enriquecedor, que tenha como objetivo 

permitir que o aluno discuta, reflita, argumente, organize sua forma de pensar e 

agir a partir do objeto de estudo visando assim, o desenvolvimento cognitivo e 

sua formação humana além da aprendizagem dos conteúdos curriculares. 

Também é importante salientar que a utilização correta das ferramentas 

e sua adequação ao projeto pedagógico das escolas dependem de capacitação 

das equipes de gestores e docentes, através de cursos que os habilitem a 

conhecer as possibilidades que oferecem. Sendo assim, é necessário oportunizar 

o conhecimento da técnica para que os professores possam tirar o melhor 

proveito, e, posteriormente, orientar os alunos quanto ao uso desses recursos 

tecnológicos no seu processo de aprendizagem da leitura.  

 Por fim, com a realização deste estudo percebemos que, quando o 

professor faz um bom planejamento pedagógico, é possível elevar o interesse 

dos alunos pela leitura a partir do uso da tecnologia da informação e 

comunicação. Se nossa sociedade é altamente tecnológica, a educação oferecida 

nas instituições de ensino necessita também ser para possibilitar, assim, a 

inclusão digital.  
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AS MEMÓRIAS DAS PRÁTICAS DE LEITURA NA FORMAÇÃO 
INICIAL  

DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 

Ewerton Ávila dos Anjos Luna* 
 

O fazer docente demanda um conjunto de saberes que vai de vivências pessoais 
aos conhecimentos construídos na universidade. No entanto, durante muito 
tempo, estes últimos eram considerados de prestígio em detrimento dos 
primeiros (TARDIF, 2012). Partindo do pressuposto de que as práticas do 
professor de português são complexas e, portanto, exigem uma série de saberes, 
e que as experiências de leitura do docente são relevantes para o trabalho com 
este eixo na escola, este estudo objetiva identificar as práticas de leitura ao 
longo da vida de licenciandos em Letras e analisar como uma atividade de 
memórias pode contribuir para seus processos de formação. Para isso, foi 
solicitado a 20 futuros professores de português, estudantes em universidade 
federal pernambucana, que escrevessem relatos pessoais sobre suas práticas de 
leituras em diversas esferas como, por exemplo, na escola e na família. O 
recurso das narrativas sobre o processo de formação foi utilizado por 
oportunizar reflexões que contribuem na compreensão do que nos tornamos 
(JOSSO, 2004, 2008). Os resultados apontaram que o processo de resgate das 
memórias de leitura, independente da presença e diversidade dela por parte de 
alguns e do pouco estímulo recebido por outros, foi bastante significativo para 
que os licenciandos compreendessem a importância da multiplicidade de 
esferas sociais no processo de formação do leitor e de seus papeis, enquanto 
futuros professores de língua portuguesa, no estímulo à leitura e no 
desenvolvimento do hábito de ler de seus alunos. 
Palavras-chave: Narrativas. Leitura. Formação de Professor. 
 
ABSTRACT: Teacher practice demands a set of knowledge including personal 
experience and knowledge building at university. However, for a long time, this 
last one was considered more important than the first one (Tardif, 2012). From 
the idea that Portuguese teacher practices are complex and demand diversified 
knowledge, and considering reading experiences relevant to the teaching of 
reading, this study aims to identify Letters students‘ reading practices and 
analyze how an activity of writing memories is able to contribute with their 
process formation. For this, they were required to 20 future Portuguese 
teachers, from a federal university located in Permanbuco, the activity of writing 
personal reports about their reading practices in different spheres as at school 
and at home. The strategy of using narrative texts was selected because it gives 
the opportunity to reflect and this helps the comprehension about who we are 
(Josso, 2004, 2008). The results pointed that the process of reviving memories 
about reading practices, independent of their presence and diversity or the little 
stimulus, was very significant in order to future teachers understand the 
importance of several social spheres for reader‘s formation and their roles in 
school as Portuguese teacher on the stimulus to reading and development of 
students‘ reading habit.   

                                                           
*
Doutor em Linguística; Prof. da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE; e-mail: 
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INTRODUÇÃO 

Para que a universidade consiga, de fato, voltar-se para os processos 

formativos, os formadores precisam, dentre outros aspectos: ter uma base de 

conhecimentos sólida e flexível, permitindo, assim, a reflexão sobre várias 

formas de ensinar conforme contextos específicos (diferentes realidades e 

contextos escolares); desenvolver atitude investigativa que envolva suposições; e 

considerar suas próprias aprendizagens e as dos futuros professores 

(MIZUKAMI, 2005). Isso requer, primeiramente, compreender que o docente, 

de mero aplicador de metodologias e teorias desenvolvidas na academia, lança 

um olhar crítico sobre os contextos aos quais está inserido a fim de formular 

propósitos e objetivos para seu trabalho (ZEICHNER, 1993). Por ser um sujeito 

ativo no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, o professor, segundo 

Tardif (2012), é capaz de produzir conhecimentos, uma vez que o fazer docente 

é complexo e demanda uma série de saberes que advém de diferentes esferas 

como, por exemplo, de suas experiências de vida. 

No entanto, ainda há resquícios de uma herança cultural em que as 

Instituições de Ensino Superior seriam responsáveis pela produção de um saber 

de prestígio, ao passo que o professor da Educação Básica seria uma espécie de 

técnico apto a aplicar os conhecimentos produzidos pela academia. 

Considerando que a análise crítica do que é preexistente passa a ser 

precursora da consideração do que não existe, mas pode vir a existir, ou seja, a 

análise da história do presente como referência para a produção do novo 

(SANTOS, 1994), e que, de acordo com Josso (2004, 2008), as vivências dos 

sujeitos podem se tornar experiências analisadas ao longo de situações 

educativas, este estudo objetiva identificar as práticas de leitura de futuros 

professores de português ao longo de suas vidas e a suas repercussões no seu 

processo formativo. 

Para isso, foi realizada uma atividade de memórias com alunos de um 

curso de Licenciatura em Letras matriculados na disciplina ―Prática de Ensino 

de Português‖ com a finalidade de que estes futuros professores lançassem um 

olhar para suas histórias de vida e pudessem, através dessas narrativas, refletir 
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sobre como essas experiências contribuíram para seu processo de formação de 

leitor e poderiam contribuir para suas formações enquanto sujeitos mediadores 

da leitura nas aulas de Língua Portuguesa. 

Antes de apresentar e analisar estes dados (2), é realizada uma breve 

reflexão teórica sobre os saberes docentes, com base em Tardif (2000, 2012). 

Em seguida, são apresentadas as escolhas metodológicas (3). Após a análise dos 

dados, são tecidas as considerações finais (4). 

 

1. OS SABERES DOCENTES E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-

LEITOR  

Os saberes docentes, de acordo com Tardif (2012), são plurais e fazem 

parte tanto de aspectos individuais quanto sociais. O autor assume uma 

perspectiva teórica que não se enquadra no chamado mentalismo ou 

sociologismo. O primeiro consiste em atribuir os saberes docentes a processos 

mentais (linha subjetiva, já que se apoia apenas na atividade cognitiva dos 

sujeitos); o segundo tem a tendência de desconsiderar a contribuição dos 

sujeitos na construção do saber, sendo essa construção compreendida como: 

 

Independente dos contextos de trabalho dos professores e 
subordinada, antes de mais nada, a mecanismos sociais, a forças 
sociais quase sempre exteriores à escola, tais como ideologias 
pedagógicas, as lutas profissionais, a imposição e a inculcação da 
cultura dominante, a reprodução da ordem simbólica, etc. (TARDIF, 
2012:14). 

 

 No entanto, ao questionar professores sobre seus saberes, o autor 

identifica que eles apontam aspectos para essas duas vertentes, referindo-se a 

conhecimentos e a um saber-fazer pessoais, a saberes advindos de programas 

curriculares, dos livros didáticos, de suas vivências, de suas formações iniciais e 

continuadas.Fica evidenciado, então, que os saberes docentes são construídos 

na interface entre o social e o individual, sendo categorizados por Tardif (2012) 

como: saberes da formação profissional, aqueles que emergem das ciências da 

educação e de ideologias pedagógicas, frequentemente debatidos em cursos de 

formação de professores; saberes disciplinares, oriundos das tradições culturais 

e dos grupos produtores de saberes, relacionados aos diversos campos do 

conhecimento (língua portuguesa, matemática, história, etc.); saberes 
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curriculares, apresentados em programas escolares, são os que ―correspondem 

aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 

selecionados‖ (TARDIF, 2012:38); e os saberes experienciais, produzidos nas 

práticas escolares cotidianas, ou seja, surgem das vivências e são por elas 

validadas. 

Ressalta-se que o desenvolvimento desses saberes ocorre através do 

tempo, ou seja, os saberes profissionais dos professores são temporais. 

Temporais pelo menos em três sentidos já que são construídos através: i) da 

história de vida, sobretudo história de vida escolar; ii) dos primeiros anos de 

exercício profissional (estabelecimento de rotinas e edificação do saber 

experiencial); iii) e do processo de vida profissional de longa duração (incluindo 

a construção e reconstrução da identidade docente a partir de fases e mudanças) 

(TARDIF, 2000). 

Além de temporal, os saberes profissionais dos professores são plurais e 

heterogêneos. Como anteriormente citado, eles vêm de instâncias diferentes 

(universidade, programas, livros didáticos, experiências). Para Tardif: 

 

Se os saberes profissionais dos professores têm uma certa unidade, 
não se trata de uma unidade teórica ou conceitual, mas pragmática: 
como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem parte da 
mesma caixa de ferramentas, porque o artesão pode precisar deles no 
exercício de suas atividades. A natureza da relação entre o artesão e 
todas as suas ferramentas é, portanto, pragmática: essas ferramentas 
constituem recursos concretos integrados ao processo de trabalho, 
porque podem servir para fazer alguma coisa específica relacionada 
com as tarefas que competem ao artesão (TARDIF, 2000:15).  

 

Assim como ocorre com os artesãos, o autor aponta que os saberes 

docentes, como estão a serviço da prática pedagógica, assumem significados na 

ação. Daí, a complexidade do ofício de professor e a necessidade de sua 

profissionalização constante. Apesar de sabermos que a formação inicial não 

dará conta de todas as problemáticas a serem enfrentadas pelos futuros 

professores em contextos diversificados, acreditamos no papel essencial que 

instituições formadoras como as universidades têm no processo de formar um 

agente ativo de seu próprio desenvolvimento profissional que, além de construir 
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saberes docentes em várias instâncias, seja capaz de relacioná-los com 

autonomia.  

 

2. METODOLOGIA 

 Este estudo possui natureza qualitativa uma vez que se busca fazer uma 

investigação a partir de um grupo-classe sobre aspectos particulares dos sujeitos 

participantes de modo a compreender, em linhas gerais, como se deu seus 

processos de formação de leitor e, ainda, como uma atividade de produção 

escrita de memórias pode despertá-los para consideração de experiências no 

que se refere às suas formações enquanto mediadores da leitura nas aulas de 

Português. 

 Os participantes, portanto, são 17 estudantes de uma Licenciatura em 

Letras, noturna, de uma Instituição Federal de Ensino Superior, situada em 

Pernambuco. A escolha dos mesmos deu-se em função de estarem matriculados 

na disciplina de Prática Pedagógica da Língua Portuguesa 1. 

 O corpus do estudo é composto pelas memórias escritas destes 

estudantes, denominados de A1 a A17 devido à preservação de suas identidades. 

A solicitação de realização da produção escrita das memórias foi feita no fim da 

segunda aula do curso. Os futuros professores deveriam produzir em casa suas 

narrativas e entregá-las durante a aula seguinte. Antes, entretanto, foi lido 

coletivamente um relato de uma professora sobre seu processo de alfabetização 

e de formação leitora. Este texto está disponível em capítulo de Lima (2007), 

intitulado ―As memórias na formação de professores e professoras‖. A fim de 

socializar os textos, em aula posterior, aqueles que desejaram fizeram as leituras 

de suas memórias para o grande grupo. 

 A atividade de memórias foi selecionada para que o professor da 

disciplina conhecesse um pouco mais alunos e porque, segundo Josso (2008), 

refletir sobre histórias de vida é: 

 

(...) uma mediação do conhecimento de si na sua existencialidade que 
oferece, para a reflexão do seu autor, oportunidades de tomada de 
consciência dos vários registros de expressão e de representação de si, 
assim como sobre as dinâmicas que orientam a sua formação (JOSSO, 
2008:19). 
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Ressalta-se, ainda, que a atividade de narrativas escritas foi realizada por 

concebermos que o papel do docente universitário, assim como o da Educação 

Básica, no que se refere à formação de seu aluno, precisa partir de análises 

críticas da realidade. Por isso a formação inicial e continuada do professor 

imprescinde da reflexão, seja ela de teorias, metodologias, práticas de ensino ou 

mesmo de vivências pessoais que constituem a história dos sujeitos.  

 

3. ANÁLISE DOS DADOS 

 Diante das memórias escritas pelos futuros professores, buscamos, 

primeiramente, identificar quais as experiências de leitura esses sujeitos 

tiveram ao longo de suas vidas. Observamos que o grupo era bastante 

heterogêneo no que diz respeito às vivências.  Houve um grupo que resgatou 

boas lembranças mostrando como agências como a escola e a família 

oportunizaram contato com textos diversificados, sobretudo os do domínio 

literário. Por outro lado, alguns estudantes apontaram o contrário, indicando 

que, em alguns casos, ora a família ora a escola não estimularam o processo de 

formação de leitor.  

 Após estas identificações, buscou-se explorar nas memórias escritas a 

forma como a realização da atividade contribuiu para a formação inicial dos 

futuros licenciados em Letras. 

A seguir, esses dados são disponibilizados a partir de fragmentos das 

memórias produzidas, aqui categorizados em quatro tópicos: 3.1 A família: 

incentivo ou falta de oportunidade; 3.2 A escola: experiências positivas e 

negativas 3.3 A biblioteca: pública e escolar; 3.4 A produção das memórias e a 

formação. 

 

3.1 A família: incentivo ou falta de oportunidade 

 Dentre as experiências positivas com práticas de leitura no âmbito 

familiar, podem ser citados como ilustração os excertos seguintes: 

 

Minha experiência de formação como pessoa se dá na minha 
residência. Meus pais sempre me estimulavam às leituras diversas, 
mesmo eles tendo que trabalhar em horários extensos. Esse incentivo, 
através da compra de livros, gibis, HQs e outros, fez com que eu 
desenvolvesse o gosto pela leitura (A9). 
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(...) Isso sem falar nas idas até a banca de revista com meus pais para 
comprar maus um gibi da Turma da Mônica. Quando findava mais um 
volume da minha extensa coleção, a ansiedade para voltar à banca de 
dona Zenaide era um verdadeiro evento (A10). 

 

 Como se observa, a família possui um papel importante quanto ao 

incentivo da leitura. De acordo com Vieira, o estímulo deve vir não só em 

relação ao acesso aos livros, o que é imprescindível, como também através de 

práticas coletivas como contar histórias, observar ilustrações, cantas cantigas de 

roda, ler histórias para dormir, etc. (VIEIRA, 2004). 

Da forma como vimos exemplos de incentivo à leitura em casa, 

propiciado pela família (principalmente os pais), A1 relata que, apesar de ser 

incentivada a ler, as práticas de leitura não eram recorrentes: ―A princípio na 

minha formação familiar os meus pais sempre me incentivaram aos estudos, 

porém não tínhamos o hábito da leitura‖ (A1). Exemplo semelhante pode-se 

observar em: “Minha mãe sempre me aconselhava para a importância do 

estudo. Dizia para eu estudar e assim ser alguém na vida, mas não me 

direcionava para a leitura” (A8). 

 O que temos, aqui, é algo que pode ser comum na contemporaneidade, 

isto é, os pais têm a consciência da importância da leitura para a formação 

global de seus filhos e, por isso, os estimulam a ler, mas não possuem o hábito 

da leitura. Neste caso, observa-se avanço no que se refere ao discurso, mas sem 

acompanhamento de práticas. Em outras palavras, é mais fácil desenvolver o 

hábito da leitura em crianças quando, além de lhes mostrar a importância, lê-se 

com elas e, ainda, oportuniza-se a observação de práticas de leitura dos adultos.   

 Há, também, os que não foram incentivados de modo algum à leitura, 

conforme observa a seguir: ―Nasci numa família que não tinha contato com os 

livros. Meus pais tinham pouca escolaridade. Trabalhavam muito de modo 

que não sobrava muito tempo para leitura‖ (A8); ―(...) meus pais não tinham o 

hábito de ler e eu sequer via livros pela casa‖ (A12). 

 

3.2 A escola: experiências positivas e negativas 

Dentre as experiências de práticas de leitura positivas na escola, cita-se 

como exemplo os fragmentos seguintes das memórias dos licenciandos: 
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No Colégio Pequeno Príncipe fiz meu Jardim I, Jardim II e a 
Alfabetização – desse tempo, tenho apenas lembranças doces, em 
especial, de uma professora – tia Lêda – que fez questão de ir almoçar 
em minha casa quando estava recuperando-me da infeliz catapora. 
Lembro poucas coisas da alfabetização, mas adora as histórias 
contatadas pela professora (A5). 
 
Não sei se meu amor por português acabava me fazendo gostar de 
todos os professores dessa disciplina, mas acontece que todos foram 
essenciais a minha construção enquanto indivíduo e, 
inconscientemente, na minha construção enquanto futuro professor 
(A2). 

 

 Dentre as experiências negativas, tem-se: ―Recordo que no ensino 

fundamental as aulas de português eram mais voltadas para as análises de 

frases, utilizando o texto pelo texto, não tínhamos estímulo à leitura‖ (A1); ―No 

ensino fundamental, estudava somente para passar de ano. A escola não me 

incentivava para a leitura. (...) No ensino médio, a situação continuou a 

mesma. Nenhum incentivo de leitura‖ (A8); ―Sempre fui uma criança 

resistente à leitura, achava chato ler por obrigação, pois na escola nada era 

estimulado de maneira a fazer os alunos sentirem prazer pela leitura ou 

mesmo tentar descobrir quais os interesses dos estudantes‖ (A12). 

Partindo do pressuposto de que as práticas do professor são um espelho 

para o aluno, conforme princípio da simetria invertida (PIRES, s.d., p. 162), 

chama-se a atenção para o fato de o futuro docente levar para sua sala de aula 

a experiência que adquiriu por atuar exatamente no mesmo local onde foi 

formado. Para além da escola, consideramos também a própria vivência na 

licenciatura, que é constitutiva do perfil profissional do futuro professor. De 

acordo com Pires: 

 

A compreensão desse fato, que caracteriza a situação específica da 
profissão docente, descrita por alguns autores como homologia de 
processos, evidencia a necessidade de que o futuro professor 
experiencie, como aluno, durante todo o processo de formação, as 
atitudes, os modelos didáticos, as capacidades e os modos de 
organização que se pretende que venham a ser desempenhados nas 
suas práticas pedagógicas (PIRES, s.d.:162). 

 

 A simetria invertida seria, portanto, o que Stecanela, Soares e Erbs 

(2007) chamam de ―espelhamento‖ em que o futuro professor se constitui a 

partir do reflexo das ações dos docentes que tiveram. A ideia seria aprender, 
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através da vivência de aluno, sobre o papel do professor ou, ainda, ressignificá-

lo. Segundo as autoras, a reflexividade permite que o aluno enxergue-se a partir 

do outro (professor) ou enxergue o outro a partir de si mesmo numa constante 

inter-relação entre discente-docente.  

 Se por um lado foram citados aspectos positivos da escola no processo de 

formação do leitor diretamente relacionados à figura do professor (A5 e A2); por 

outro, vimos também como uma perspectiva mais tradicional de abordagem da 

língua pode afastar o aluno das práticas de leitura. A herança do tratamento 

didático pautado em uma concepção de língua como conjunto de regras faz com 

que o foco da aula de Português seja na estrutura linguística em detrimento das 

práticas sociais de uso da língua. Dessa forma, a unidade de ensino básica é a 

frase e a palavra e não o texto; consequentemente, as práticas de leitura a fim de 

construção de sentidos bem como estimular e desenvolver o hábito de ler são 

relegadas a segundo plano. 

 

3.3 A biblioteca: pública e escolar 

 Sobre o uso das bibliotecas, em poucos textos das memórias foi 

encontrado menção a tal importante espaço. Isso indicia que muitos dos sujeitos 

ou não as frequentam ou não as consideram como local relevante para suas 

práticas de leituras. 

 Por outro lado, quando foram citadas, as bibliotecas foram mencionadas 

de forma muito positiva, conforme se observa nos excertos seguintes em que são 

contempladas bibliotecas públicas: 

 

Somente no ensino médio descobri a leitura dos textos literários. Isso 
aconteceu através de um amigo que me levou a uma biblioteca de 
maneira que acabei descobrindo os livros. O primeiro livro que li foi 
sobre a história de vida dos cientistas. Depois li O cortiço e não parei 
mais de ler. Tornei-me sócio da biblioteca do estado e alugava livros a 
cada quinze dias. Lia de tudo que me chegava às mãos (A8). 
 
Somente no início de minha fase adulta que tive experiência bastante 
exitosa com relação à leitura, pois comecei a participar de movimentos 
culturais em torno do livro. Primeiro como Agente de Leitura, na qual 
promovia a leitura na Comunidade do Coque, depois como mediador 
da leitura da Biblioteca Popular do Coque (A9). 
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 Em relação ao uso da biblioteca escolar, ao passo que um licenciando a 

citou como sendo espaço pouco estimulante: ―O uso da biblioteca não era algo 

convidativo ou integrado‖ (A6); outro atribuiu como sendo escape das leituras 

obrigatórias requeridas em sala de aula: 

 

Já na escola, no ensino fundamental para o médio, vivia na biblioteca, 
pois não gostava muito dos livros que tinha que ler para as atividades 
passadas pela escola/professora. Sempre tive o interesse nos livros de 
ficção ou muito mais apego aos livros de histórias baseadas em fatos 
reais (A7). 

 

 Como se percebe nestes dois últimos fragmentos (A6 e A7), a escola peca 

ao não explorar o ambiente da biblioteca ou a não considerar os tipos de leitura 

que o estudante deseja fazer. Embora não citado, há, ainda, a associação a lugar 

de castigo quando um aluno é indisciplinado. A diferença entre os dois excertos 

é que no primeiro (A6) o aluno não se sente estimulado a frequentar a biblioteca 

e nem vê possibilidades de relações com as demais atividades escolares; já o 

segundo (A7), utiliza a biblioteca como escape a práticas de leituras da sala de 

aula que não o motiva. 

 

3.4 A produção das memórias e a formação 

 Os licenciandos apontam a importância da atividade da produção de 

memórias para o processo de formação do professor de Língua Portuguesa 

mesmo não sendo este tópico solicitado pelo professor na proposta de atividade. 

Dentre as opiniões, destacam-se:  

 

Refletir sobre meu processo de formação fez-me lembrar de 
experiências que contribuem com o que eu sou até o momento. (...) 
Desejo associar todos os conhecimentos que adquiri ao longo do meu 
percurso, como ferramentas positivas na minha escolha profissional e 
prática docente buscando contribuir com a formação educacional e 
cidadã dos alunos, paralelamente a minha formação pessoal e 
profissional no constante processo de ensino e aprendizagem (A1). 

 
É importante perceber que, além da base teórica dada pela 
universidade para a nossa formação, também carregamos conosco as 
nossas vivências individuais que estarão estritamente ligadas à nossa 
prática diária em sala de aula (A2). 
 
Hoje percebo que, muitas das minhas memórias, sejam elas positivas 
ou negativas, relativas à minha educação e formação me influenciam e 
me ajudam no dia a dia da sala de aula (A4). 
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 Como se observa, o processo de construção da identidade docente 

perpassa por várias esferas que vão da vida pessoal à profissional do professor. 

Ou seja, são vários espaços, institucionais ou não, que permitem vivências 

relevantes para o fazer docente. Daí a relevância da realização de atividades de 

memorias como a proposta. 

Os licenciandos evidenciaram consciência de como suas experiências de 

leituras são importantes para suas práticas pedagógicas. Ratifica-se, portanto, 

em termos práticos, o que apontamos no tópico teórico quanto aos conjuntos 

diversificado de saberes necessários às ações dos professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apontaram que o processo de resgate das memórias de 

leitura, independente da presença e diversidade dela por parte de alguns e do 

pouco estímulo recebido por outros, foi bastante significativo para que os 

licenciandos compreendessem a importância da multiplicidade de esferas 

sociais no processo de formação do leitor. 

Além disso, a atividade de produção dos relatos mostrou-se como 

relevante estratégia didática no processo de formação de professor de 

português, sobretudo no que se refere às práticas de leitura porque os 

licenciandos refletiram sobre seus papeis, enquanto futuros professores de 

língua portuguesa, quanto ao estímulo à leitura e ao desenvolvimento do hábito 

de ler de seus alunos.  

Podemos, por fim, ratificar a necessidade de a família participar mais das 

práticas de leituras junto a suas crianças e da escola rever a perspectiva em que: 

a frase é mais contemplada em detrimento do texto; a leitura é escolhida pelo 

professor e obrigatória ao aluno; e a biblioteca é tida como espaço subutilizado.  
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PALAVRAS AO VENTO COMO DISPOSITIVO PARA FORMAÇÃO DE 

ESTUDANTES LEITORES DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA PÚBLICA 

Nazarete Andrade Mariano*132 

Pesquisas no campo da Educação têm-se apontado práticas docentes como 

objeto de interesse à produção de resultados e políticas, inclusive, de letramento 

para a melhoria de ensino e da aprendizagem dos educandos na Educação 

Básica, mesmo com essa demanda, ainda, há uma necessidade de avançarmos 

nesse campo do conhecimento. Para tanto, este estudo traz uma discussão sobre 

prática que chama a atenção dos estudantes do Ensino Médio de Escola Pública. 

O objetivo é compreender as práticas de leitura e oralidade como práticas 

sociais que possibilitam o desenvolvimento do: conhecimento, posicionamento 

crítico em situações de interlocução, além de influência nas relações 

sociopolíticas. É salutar uma problematização sobre o dispositivo de ensino 

―Palavras ao vento‖ desenvolvido por uma Professora de Língua Portuguesa e 

Redação da Escola Estadual Dom Avelar Brandão Vilela sediada em Juazeiro-

BA. Se tal prática docente funciona como tática que desautoriza leituras e 

oralidades ―desconectadas‖. E mais, como a leitura e oralidade dos discentes 

podem atravessar as ―cercas‖ e ganhar outros jardins, outros, cenários outras 

invenções de sentido? Para validar o referido trabalho algumas discussões 

teóricas – metodológicas são importantes no desenvolvimento desse processo: a 

dissertação de Mestrado ―Professoras Inventoras: um estudo sobre as práticas 

de invenção docente nas Escolas Públicas do Vale do São Francisco‖. Nos, 

também, valemos de Certeau com as táticas de apropriação e processo de 

invenção; Kleiman com práticas sociais de letramentos que validam as etapas 

desse estudo; Freire que contribui com a pedagogia da autonomia e o do 

oprimido; além da importância do ato de ler. Este é um estudo relevante para a 

Escola Pública por criar espaços de leituras envolvendo diversas temáticas; 

como também, desenvolver habilidades ligadas à competência oral e escrita dos 

aprendizes; além de possibilitar a criticidade e o processo de cidadania e 

interação. 

Palavras- Chave: Oralidade. Táticas. Formação discente. Escola Pública. 

 

ABSTRACT: Research in the field of Education has pointed to teaching 
practices as an object of interest to the production of results and policies, 
including, literacy for the improvement of teaching and learning of learners in 
Basic Education, even with this demand, there is still a need to advance in this 
field of knowledge. Therefore, this study brings a discussion about practice that 
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draws the attention of the students of the High School Public School. The 
objective is to understand reading and oral practices as social practices that 
enable the development of: knowledge, critical positioning in situations of 
interlocution, and influence on sociopolitical relations. Therefore, it is salutary a 
problematization on the teaching device "Words to the wind" developed by a 
Portuguese Language Teacher and Writing from the State School Dom Avelar 
Brandão Vilela headquartered in Juazeiro-BA. If such a teaching practice acts as 
a tactic that disallows "disconnected" readings and oralities. What's more, how 
can students' reading and orality move through the "fences" and win other 
gardens, other scenarios, other inventions of meaning? To validate this work, 
some theoretical - methodological discussions are important in the development 
of this process: Master 's Dissertation "Inventora Teachers: a study on the 
teaching invention practices in the Public Schools of the. We, too, value Certeau 
with the appropriation tactics and invention process; Kleiman with social 
practices of literacy that validate the stages of this study; Freire who contributes 
to the pedagogy of autonomy and that of the oppressed; besides the importance 
of the act of reading. This is a relevant study for the Public School for creating 
spaces of readings involving different themes; as well as developing skills 
related to oral and written competences of learners; besides making possible the 
criticality and the process of citizenship and interaction. 
 
 
Keywords: Orality. Tactics. Student training. Public school. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para pensar as práticas sociais praticadas em uma sociedade considerada 

―letrada‖ se faz necessário levar em consideração as práticas de letramento uma 

vez que a leitura tem o poder de levar o leitor para outros espaços, a ter outras 

visões: de mundo, de cultura, de sociedade, entre outras.  

É preciso destacar que pesquisas no campo educacional apontam práticas 

docentes como objeto de interesse à produção de resultados e políticas, 

inclusive, de letramento para a melhoria de um ensino e uma aprendizagem de 

educandos na Educação Básica. Mesmo com essa demanda, ainda, há uma 

necessidade de avançar discussões nesse campo do conhecimento. 

Para tanto, este estudo traz uma discussão sobre prática que chama a 

atenção dos estudantes do Ensino Médio de Escola Pública. O objetivo é 

compreender as práticas de leitura e oralidade como práticas sociais que 

possibilitam o desenvolvimento do: conhecimento, posicionamento crítico em 

situações de interlocução, além de influência nas relações sociopolíticas. 
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Isso nos convida a pensar em uma problematização voltada ao dispositivo 

de ensino ―Palavras ao vento‖ desenvolvido pela Professora ―M‖133 de Língua 

Portuguesa e Redação da Escola Estadual Dom Avelar Brandão Vilela sediada 

em Juazeiro-BA. Se tal prática docente funciona como tática que ―desautoriza 

leituras e oralidades desconectadas, muitas vezes, indicadas por manuais 

didáticos fabricados em grande escala‖.  

É perceptível que a prática docente ―Palavras ao vento‖ se justifica por 

não deixar as discussões presas no espaço de sala de aula são palavras que 

ganham outros ares e que ressignifica o processo de criação docente e, este, por 

vez, reflete na criação de significados discentes.  

A culminância dessas discussões ocorre em primeira instancia na forma 

de GTs (Grupos Temáticos) em que serão cinco (5) GTs, cada GT terá em média 

cinco (5) equipes com temas e subtemas diversos. Totalizando uma média de 

vinte e cinco (25) equipes. Faremos, aqui, uma reflexão sobre práticas como 

essa, denominada práticas ao vento. 

Para validar o referido trabalho algumas discussões teóricas – 

metodológicas, pois além da dissertação de Mestrado ―Professoras Inventoras: 

um estudo sobre as práticas de invenção docente nas Escolas Públicas do Vale 

do São Francisco‖. Que traz uma discussão do fazer docente e um método que 

envolve a pesquisa-formação-ação, também, nos valemos de Certeau com as 

táticas de apropriação e processo de invenção; Kleiman com práticas sociais de 

letramentos que validam as etapas desse estudo; Freire que contribui com a 

pedagogia da autonomia e da importância do ato de ler. 

Este é um estudo relevante para a Escola Pública por criar espaços de 

leituras com diversos temas; por desenvolver habilidades ligadas a competência 

oral dos aprendizes; por possibilitar a criticidade e o processo de cidadania; 

além de interagir com outras turmas, os estudantes envolvidos da Educação 

Básicos saem bem mais preparados para enfrentar o universo acadêmico 

superior e o cotidiano social e profissional. 

 

2 A LEITURA CRIANDO POSSIBLIDADES DE NOVOS SENTIDOS 
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― Não gosto de ler‖, ― esse ano, eu não li nenhum livro‖, ―li, apenas, dez 

páginas do livro‖, ―prefiro assistir o filme ou um vídeo a ler um livro‖. 

Expressões como essas são comuns de se ouvir no interior das salas de aulas, em 

especial, as aulas de Língua Portuguesa. Mas, o que ocorre para que estudantes 

tenham tantas aversões à prática de leitura dentro do espaço de sala de aula. 

Uma vez que a leitura não tem um lugar especifico, o mesmo ocorre com seus 

leitores. 

Por mais que tenhamos textos adormecidos e leitores ―desatentos‖, em 

algum momento estes têm chances de se encontrarem em uma relação mutua 

entre o leitor e o texto. Ao se encontrarem surge a ―magia‖ de desconstruir 

efeitos universais de moldar a sociedade e seguir por outros jardins e inventar 

outros percursos cognitivos, linguístico, social e cultural, até porque,  

  

a escola que é considerada uma agência legitimada de letramento deve 
ter por excelência o papel de criar espaços em condições reais para 
desenvolver as práticas de uma leitura libertaria do leitor enquanto 
construtor de sua autonomia[...] (MARIANO, 2014) 

 

 Assim, também ocorre com os temas que estão em discussão na 

atualidade e em diversas mídias, para que se possa discutir a leitura, oralmente 

e depois com a prática da escrita é necessário considerar os percursos que este 

estudo nos levará a obter resultados significativos. Pois, nos valeremos de 

orientações metodológicas voltadas para a pesquisa uma vez que o ato de 

ensinar perpassa, também, pelo ato de pesquisar, constatar dados e obter 

resultados que possam ser relevantes para os envolvidos com fazer docente e 

discente.  

Na perspectiva da pesquisa, ―Palavras ao vento‖ lançou mão de 

instrumentos como: anotações; definição de etapas, temas por equipes, gêneros 

textuais a serem produzidos tanto orais quanto escritos. Para tanto, será 

definido o que pesquisar e por que pesquisar. Bem como articular os projetos 

―estruturantes‖134, sem esquecer o conteúdo do Componente Curricular.  

Como, então, relacionar as práticas sociais de leitura e oralidade 

associadas ao desenvolvimento de uma pesquisa? E mais como a leitura e 
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oralidade dos discentes podem atravessar as ―cercas‖ e ganhar outros jardins, 

outros, cenários outras invenções de sentido? Essas questões servem para 

nortearem o percurso desse estudo e seus resultados que este estudo traz em 

suas reflexões. 

Nesse sentido, o processo de pesquisa-formação-ação135 tem reflexo a 

partir de táticas presentes em práticas como ―Palavras ao vento‖. Uma vez que 

funciona como devir de pesquisar enquanto trabalha a formação, e formar 

enquanto pesquisa. Uma vez que a professora que desenvolve tal prática trás em 

suas práxis da pesquisa e reflexão dessa pesquisa. 

 Vale destacar, ainda, que o ―Palavras ao vento‖, foi organizado em etapas, 

considerandopráticas lineares e alineares de leitura e de oralidade, 

sistematizando essas práticas e efetivando novas possibilidades de trabalhar 

com outras ações e outras situações de leituras e oralidades  que contemplassem 

as necessidades reais dos discentes.  

Na primeira etapa, levaram-se em considerações planejamentos para 

trabalhar a temática e as práticas de leitura e de oralidade, bem como dialogo 

com os estudantes para definição do formato do ―Palavras ao vento‖ ocorre 

desde de 2014 e, para 2017, como qual gênero seria possível à exposição oral e 

como ocorreria até a culminância, a formatação dos trabalhos, definição das 

temáticas gerais de cada GT e os subtemas que estarão a disposição em cada GT, 

totalizando trinta (30) subtemas distribuídos em cinco (5) GTs (Grupos 

Temáticos); o 3º ano responsável por coordenar cada GT, junto com a 

professora orientadora, o tema e subtema de seu interesse e mobilização nas 

demais turmas.  

As primeiras reflexões que podemos considerar é que essas táticas 

potencializaram outros fazeres, outros olhares, outras visibilidades, algo 

característicos de dispositivos relevantes à formação do sujeito. Uma relação de 

interação entre: professora-aluno; professora-escola; aluno-aluno e aluno-

escola.  

Pensar a Educação por esse viés nos remete ao pensamento do filosofo da 

linguagem Bakhtin (2000) de que eu não existo sozinho, eu existo à medida que 
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Públicas no Vale do São Francisco.  
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o outro  existe. O eu surge à medida que dialogo com tu. Nessa linha de 

pensamento podemos observar que o dialogismo estabelece relações entre as 

experiências dos seres humanos e suas relações entre o Eu -Tu.  

 Percebe-se que a segunda etapa do ―Palavras ao vento‖ é mais 

sistemática, pois é um convite aos trabalhos de exposição, reflexão e criticidade, 

é o estudante do Ensino Médio de Escola Pública convidando não somente 

outros estudantes a participarem, mas convidando professoras e professores, 

gestão, familiares e amigos. É um convite à sociedade repensar seu olhar para o 

espaço público em Educação e, principalmente, um convite a pensar temáticas 

polemicas que a sociedade teima em não querer discutir de forma sistemática e 

coerente. Espaço esse tão marginalizado, tão discriminado, tão esquecido por muitos e 

muitas vezes, até pela própria escola. 

 É com esse espírito que os demais docentes do Ensino Médio se fizeram 

presentes, convidados de honra para comporem a mesa de avaliação dos GTS, uma vez 

que os GTS estavam distribuídos simultaneamente e com diversas temáticas e equipes, 

seria necessário à parceria dos profissionais de Educação. Inclusive, com a presença e 

participação de professora de outra Rede de Ensino Estadual. 

 

 

Figura 6 Apresentação estudantes em GTs                                    Figura 7Apresentação em Gts 

 

Assistir a eventos como esse, com tudo sistematizado, desde os slides ao 

tempo estimado para cada equipe é reafirmar o papel do educador de Escola 

Pública, não somente de usar a lousa e manual didático, mas de ir além das 

paredes de sala de aula. É mostrar ao estudante de Escola Pública que ele pode 

ir mais longe, que pode alçar outros voos. É descobrir outros ―mundos‖ a partir 

da palavra. 
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                                                Figura 8Apresentação de Gts 

 

Como podemos observar, a etapa seguinte seria no pátio da Escola. Foi à 

vez de reorganização do Gt que passará a ser equipe. Reestruturar os slides; 

revisar as discussões temáticas; trazer novos dados, pois a culminância, agora, 

ganharia um peso maior, um cuidado maior e uma melhor preparação, agora 

uma plateia mais ampla envolvendo toda a comunidade escolar.  

 

 

Figura 9 Apresentação segunda parte no pátio. 

 

A etapa final se restringe a uma avaliação do processo, do trabalho como 

um todo, em especial da culminância apresentada pelos estudantes. Tinha como 

proposta uma avaliação escrita a partir do gênero resenha critica; depoimentos 

a partir de gravação de vídeos (estudantes, mães e professores) para posterior 

edição de um pequeno documentário com os depoimentos gravados em vídeos 

dos participantes, professores e mães.  

 Quem faz uma leitura desconecta deste material pode dizer que isso deve 

ocorrer em todas as escolas e por todos os professores, porém a realidade nos 

mostra outro cenário. Trabalhos como esses requerem rupturas, requerem uso 
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de bricolagem. Ruptura, em criar tal tarefa desafiadora ao 

docente,principalmente, de inventar seu próprio fazer docente; ruptura por 

tentar tirar o estudante da inércia, da não vontade de querer fazer, de trazê-lo 

para o centro da discussão que a prática propõe. Bricolagem, por ser um 

trabalho, ainda, muito solitário e, o docente senti-se um andarilho em busca de 

materiais de qualidade, de apoio, de olhares cuidadosos nessa profissão tão 

importante, e ao mesmo tempo, tão negada.  

Por isso, é preciso considerar ações como essas de bricolagens, 

construídas do que sobram de ―engrenagens‖ impostas por uma educação 

positivista.  Santos representa bem esse sentimento de esvaziamento, mas que 

as táticas docentes podem driblar como sendo ―uma experiência de uma nova 

sensibilidade, de um novo espaço de experimentação e da potência de se criar 

um mundo diferencial.‖ (SANTOS, 2011, 36) 

 

3 POSSÍVEIS RESULTADOS DE UMA PRÁTICA DESAFIADORA 

 

 Alguns dos diversos depoimentos destacam a importância de trabalhos 

como esses vivenciados pela professora M, responsável pelo ―Palavras ao 

Vento‖, como os que seguem abaixo: 

“O palavras ao vendo” foi importante porque ajuda a conscientizar e alertar os alunos sobre 

esses temas.” (Estudante do 2º ano B E/M) 

“ O Colégio teve uma noite maravilhosa e agitada no dia 25.11.17 [...] Trabalhos como esses 

devem ser cada vez mais incentivados nas escolas. Eu percebi que os estudantes estão cada vez 

mais preparados para enfrentar seus obstáculos da vida cotidiana sem falar na criatividade 

presentes em suas discussões.” (Estudante do 2º ano A E/M) 

“ Nós vivenciamos pela primeira vez algo inovador, foi incrível participar dessa experiência. 

[...] Vimos coisas que nos fizeram refletir muito.”( Estudante do 1º ano A E/M) 

“Parabéns, a todos que fizeram parte deste projeto, os alunos que tiveram capacidade de 

debater e mostrar suas opiniões. Projeto que valoriza o diálogo, a oralidade, a exposição de 

opinião e, assim preparando os alunos para um futuro próximo.”(Estudante 1º ano A E/M) 

“Este evento me ajudou a perder a timidez ...” (Estudante do 3º ano A E/M) 

“ Nunca pensei que meu filho fosse tão bom, me emocionei vendo ele apresentando.” (Mãe de 

estudante do 1º ano A E/M) 

 

Como vimos nestes relatos, ações inventivas presentes nos interiores das 

unidades escolares têm chances, também, de impactar diretamente na formação 
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humana das / dos estudantes, tornando-os pessoas mais confiantes e 

descobrindo suas potencialidades. Rompendo com possíveis concepções que 

prendem em engrenagens massificantes. Que por outro lado, ações como essas 

evidenciam os fazeres subjetivos de educadoras e educadores que, muitas vezes, 

estão no subsolo árido de uma pobreza política, sem o devido valor que estes 

fazeres mereciam ter. 

Como nos ensina o mestre Freire, a escola enquanto agência legitimada 

de letramento tem por excelência o papel de criar espaços em condições reais 

para desenvolver as práticas libertarias para que o aprendiz enquanto 

construtor de sua autonomia possam ter possibilidades de novos olhares e 

novos saberes.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Sabendo que o trabalho docente é algo, ao mesmo tempo, subjetivo e 

sofisticado por lidar com o conhecimento das pessoas, apesar estarmos em um 

país em que a profissão docente ainda é pouca valorizada e reconhecida, mas é 

nítido o desenvolvimento de estudantes que participam de atividades com a 

descrita neste estudo, esses acabam se destacando em outras atividades 

desenvolvidas pela escola no decorrer do ano letivo e, fora dela, também. 

Portanto, o resultado pretendido deve estar em consonância com a formação 

discente de forma gradativa.  

Sem contar que, também, há tripla relevância por: contribuir para o 

desenvolvimento intelectual, sensorial e emocional dos estudantes, uma vez que 

é preciso uma escuta sensível, desenvolver habilidades ao falar e ter um controle 

emocional, pois está em exposição pública sobre temas polêmicos presentes na 

sociedade pós-moderna; criar espaços de interação com os demais estudantes 

da própria Escola, como também de demais profissionais e convidados em 

geral; desenvolver o habito de leituras diversas, criando uma cultura do 

observar, pesquisar, analisar informações e constatar o que é ou não pertinente 

para na construção da discursividade.  Assim sendo, os/as discentes saem da 

Educação Básica e Pública bem mais confiantes para adentrar em outros 

universos como o universitário e/ou profissional. 
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Os resultados obtidos neste estudo certamente podem contribuir em um 

repensar das práticas docentes e de formação postas nas Redes Públicas. 

Podendo servir, também, para fortalecer os diversos processos de criação que 

surgem no bebedouro da docência, muitas vezes não autorizados pela ordem 

social que a escola defende, em especial, nas Escolas Públicas no território 

baiano. E, sobretudo, para o fortalecimento da identidade docente em diferentes 

contextos de atuação.  
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ABORDAGENS DE NORMAS LINGUÍSTICAS EM LIVROS 

DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS NO CONTEXTO DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

 

Brenda Maria da Silva Martins136 

Leonardo Gueiros da Silva137 

 

RESUMO: Tendo em vista a necessidade de reflexão contínua acerca dos 
materiais pedagógicos destinados ao uso na educação básica brasileira, 
especificamente no que diz respeito ao ensino de língua, o presente trabalho tem 
por objetivo investigar concepções de língua, norma linguística e ensino de 
português (BAGNO, 2007; FARACO, 2008) que subjazem a coleções didáticas 
adotadas no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro. 
Objetivamos, também, analisar se tais concepções contemplam as demandas da 
educação linguística próprias do Sertão Pernambucano. Para tanto, 
selecionamos dois livros didáticos de português destinados ao primeiro ano do 
Ensino Médio utilizados no campus Salgueiro do IF Sertão-PE entre 2014 e 
2017. Ambos os livros foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), sendo eles, portanto, materiais pedagógicos adequados ao uso 
escolar. Os dados coletados nos permitiram constatar que uma das obras 
analisadas contempla satisfatoriamente a reflexão sobre a variabilidade da 
língua, tocando, inclusive, na reflexão sobre preconceito linguístico, inclusão 
social e adequação às situações de comunicação. Por outro lado, o outro livro 
investigado apresenta lacunas quanto à mesma reflexão, uma vez que não 
apresenta discussão relativa à heterogeneidade da língua portuguesa, 
fomentando, portanto, a circulação do preconceito linguístico. Assim, conclui-se 
que, a despeito do avanço quanto à produção de materiais didáticos adequados 
para uso na educação básica, ainda há livros que, seja pela ausência de reflexão 
sobre a real natureza das línguas naturais, seja pela disseminação de concepções 
contestáveis sobre normas linguísticas e seu papel nas interações sociais, não 
contemplam as demandas da educação linguística em nível básico, sobretudo 
quando se olha para o contexto de comunidades não urbanas. 
 
Palavras-chave: Livro didático. Português. Normas. Sertão.  
 
 

PALAVRAS INICIAIS  

 É inegável a importância do estudo sistemático de materiais pedagógicos 

(livros didáticos, apostilas, manuais, etc.) destinados à educação básica 

enquanto objetos de investigação. Tais textos, em muitos casos, chegam a 

determinar a relação estabelecida entre professor, aluno e conhecimento, além 
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de, em função do espaço de credibilidade formativa que lhes cabe, engessar 

saberes e concepções que são tidos como óbvios e transparentes.  

 Nessa esteira, é relevante mencionar a importância do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), política pública vinculada ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo propósito maior 

consiste na avaliação sistemática dos livros didáticos destinados à educação 

básica da rede pública nacional (municipal estadual e federal). O PNLD, nesse 

contexto, atua como relevante medida de subsídio aos professores quando da 

escolha dos livros didáticos que lhes darão suporte em sua rotina diária.  

 Autores como Bagno (2013) e Rangel (2015) têm defendido que, com a 

institucionalização e o sucesso do PNLD, a qualidade dos livros didáticos tem 

melhorado consideravelmente, já que a aprovação do programa acaba por 

conceder aos materiais prestígio e credibilidade perante as escolas, ao mercado 

editorial e ao público geral. Nesse sentido, defendem os autores, os livros 

didáticos aprovados pelo PNLD estão cada vez mais sintonizados com as 

demandas sociais e, por consequência, atento às competências necessárias para 

o exercício da cidadania do discente egresso da educação básica, ainda que 

inconsistências pontuais também possam ser observadas. 

 No que tange ao estudo, especificamente, do livro didático de português 

(doravante LDP), podemos dizer que há, hoje, vasta bibliografia que propõe 

reflexão acerca desse objeto didático. Citamos, por exemplo, Bezerra & Dionísio 

(2001), Bunzen (2005), Rojo & Batista (2003), Bagno (2013) e Rangel (2015) 

como referências que nos permitem cotejar o atual estado da reflexão sobre o 

livro didático de português e seus contornos. Seguimos, neste trabalho, o rumo 

dessa reflexão acerta do LDP destinado ao Ensino Médio, na tentativa de 

compreender que concepções de língua, norma linguística e ensino de português 

sustentam o projeto didático-pedagógico dos de livros didáticos provados pelo 

PNLD, bem como a consequência dessas concepções para a formação discente 

no contexto do Sertão pernambucano.  

 Acreditamos na necessidade de se refletir acerca da relação entre livro 

didático de português e as concepções ali empreendidas, na tentativa de 

problematizar e, por consequência, compreender a influência (ou determinação) 

desse material na construção de um projeto cidadão específico. Pensar em 
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concepções de língua, de modo geral, e em normas linguísticas, especificamente, 

nos convoca à consideração acerca de noções que abarcam identidade e 

reconhecimento através da língua pela qual indivíduos se fazem sujeitos na 

sociedade. No que diz respeito à identidade linguística no contexto do Sertão 

pernambucano, é preciso que analisemos cuidadosamente as entrelinhas que 

permeiam as concepções que subjazem aos LDP, mirando a questões da 

seguinte ordem: tais concepções contemplam as demandas linguístico-sociais 

dos indivíduos que se fazem sujeitos de linguagem no Sertão pernambucano? 

Que ideário linguístico é sustentado pelas concepções dos LDP destinados a esse 

público e que consequências essas concepções trazem à formação desses 

estudantes?  

 Esperamos, com este trabalho, responder a esses questionamentos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Dois são os eixos basilares que engendram os aspectos teóricos deste 

projeto: (i) especificidades dos Livros didáticos, com atenção especial aos LDP; 

(ii) concepções de língua, norma e variação. Comecemos pelo LDP.  

 Partimos da consideração, com base em Bunzen (2005), do LDP como 

um gênero do discurso, no sentido atribuído pelo círculo de Bakhtin (2003). Ou 

seja, trata-se de uma manifestação de linguagem com regularidades estruturais 

(formas de composição) e funcionais observáveis numa dada conjuntura social e 

histórica.  Desse modo, ―quando os autores e editores do LDP selecionam 

determinados objetos de ensino e elaboram um livro didático, com capítulos 

e/ou unidades, para ensiná-los, eles estão, no nosso entender, produzindo um 

enunciado em um gênero do discurso‖ (BUNZEN, 2005, p.87) 

 Enquanto gênero do discurso, o LDP, em muitos casos, determina e 

engessa certas práticas e concepções, uma vez que, por vezes, é o principal 

objeto norteador do professor. Para Batista (2003), isso se dá devido à ―intensa 

ampliação do sistema de ensino, ao longo dos anos 60 e 70, e com processos de 

recrutamento docente mais amplos e menos seletivos‖ (p.47). Por essa direção, 

o LDP funciona no espaço escolar como mediador da relação entre professor e 

aluno. Daí surge a impreterível necessidade de se questionar sobre as 
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concepções ali empreendidas, bem como suas consequências para a formação 

cidadã do discente.  

 No viés da educação linguística, Marcuschi e Cavalvante (2005) apontam 

que o LDP deve oferecer subsídios e alternativas produtivas ao trabalho escolar, 

de modo a contribuir na formação do discente sem preconceitos. Ou seja, é 

preciso que, no trato com a linguagem, apontam as autoras, as práticas sociais e 

suas diversas formas de cultura, consequentemente as variantes reais de uso da 

língua, estejam em evidência. Portanto, para que se torne possível a inclusão 

social por meio da educação linguística, é necessário que o LDP trabalhe com a 

norma culta brasileira real, contemporânea, a qual passamos a especificar 

abaixo.  

A concepção de norma linguística ultrapassou os limites dos centros 

acadêmicos, segundo Faraco (2008), e hoje é (re)produzido inadequadamente 

nos diferentes espaços sociais, incluindo aí a escola. Nesses debates, em sua 

grande maioria pouco elucidativos, entram na mesma categorização conceitos 

distintos: norma culta, norma-padrão, norma gramatical, gramática, linguagem 

formal, língua correta, linguagem padrão, entre outros, dizem respeito, 

recorrentemente, à mesma coisa. Por outro lado, no lugar da transgressão, do 

desprestígio e do não aceitável, temos: norma coloquial, norma popular, 

linguagem informal, ―jeito errado de se falar‖ etc. É notável que há certa 

generalização e certo reducionismo dos conceitos, fato que acarreta em 

problemas quando se pensa na noção de língua e variação e sua relação com o 

ensino de língua materna.  

 Partindo das considerações de importantes trabalhos na área da 

educação linguística, (FARACO, 2008; ANTUNES, 2007; BAGNO, 2002 e 

2007) e da observação empírica de dados de fala e escrita reais (BAGNO, 2009), 

consideramos que a norma-padrão, tal como concebida pelos manuais de 

gramática normativa, é uma realidade linguística abstrata, não sendo, pois, 

observável em qualquer que seja o contexto de interação social. Assim, a norma-

padrão configura-se a partir de um conjunto de regras imutáveis pré-

estabelecidas, as quais, por motivações históricas, políticas e ideológicas, foram 

registradas no instrumento que conhecemos como gramática normativa 

(BAGNO, 2007). Pode-se dizer, então, que a norma-padrão é um modelo 
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idealizado de língua, um simulacro, incapaz de contemplar as demandas de 

mudança que, ao longo da história, os falantes operam constantemente. Bagno 

(2007) ratifica a questão, ao afirmar que a norma-padrão é ―uma entidade 

abstrata, um discurso sobre a língua, uma ideologia linguística, que exerce 

evidentemente um grande poder simbólico sobre o imaginário dos falantes em 

geral‖ (p.106).  

 Na tentativa de compreender o surgimento e a legitimação da norma-

padrão, Antunes (2007) elucida que sua existência se dá pela tentativa de 

uniformização da língua, sob pena de que alguma parcela da sociedade tenha 

dificuldades ou entraves quanto ao acesso às informações veiculadas nos 

diferentes espaços públicos e privadas de interação social. Segundo essa visão, é 

preciso que haja ―um modo único de falar e escrever‖, com o intuito de manter a 

compreensão global de todas as camadas da sociedade. Ainda que ―bem 

intencionada‖, por assim dizer, a tentativa de uniformização da língua, 

tornando-a ―padrão‖, esbarra no caráter mutável da língua, que, para tanto, 

situa-se historicamente e socialmente.  

 Por outro lado, a norma culta está inserida no conjunto de variantes 

possíveis e identificáveis na estrutura léxico-gramatical-discursiva que 

compreendemos por português brasileiro contemporâneo (PERINI, 2010; 

CASTILHO, 2010; BAGNO, 2012). Essa variante da língua é, em geral, utilizada 

por falantes que estão frequentemente em contato com eventos de letramento 

específicos, aqueles ligados à parcela dita ―culta‖ da sociedade. Desse modo, a 

norma culta, nas relações sociais, embora não recorra a todas as regras 

prescritas pela gramática normativa, é coroada como ―o jeito certo de falar e de 

escrever‖. Faraco (2002, p.40) pioneiro na reflexão em contexto brasileiro, 

define a norma culta do seguinte modo: 

 

a norma linguística praticada, em determinadas situações (aquelas 

que envolvem certo grau de formalidade), por aqueles grupos sociais 

mais diretamente relacionados com a cultura escrita, em especial 

aquela legitimada historicamente pelos grupos que controlam o poder 

social.  
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 Em outras palavras, enquanto que a norma-padrão é um modelo de 

língua a ser seguido (prescrição), a norma culta é uma realidade linguística 

identificável, funcional, real, situada historicamente. Devido a seu caráter social, 

ou seja, pelo fato de estar ligada a determinadas práticas e contextos de 

comunicação, a norma culta não se isenta da variação. Desse modo, embora seja 

a norma linguística que reflete o imaginário do falar e do escrever ideais 

(ANTUNES, 2007), a norma culta de hoje não é a mesma da identificada há 20 

anos e não será a mesma nos próximos anos.  

 É preciso, entretanto, que analisemos os efeitos da abordagem 

inadequada de trabalho com a norma culta em aulas, debates, questões de 

vestibular e também nos LDP. A despeito da variação inerente à norma culta ser 

uma realidade passível à descrição (cf. BAGNO, 2012), a interpretação que a 

sociedade estabelece a essas mudanças não são as mesmas atribuídas às normas 

populares, uma vez que o que está em jogo, em grande medida, não é 

exatamente o que é dito/escrito, mas sim quem diz/escreve (BAGNO, 2015). 

 Todas as variantes linguísticas, todas as normas efetivas de uso 

funcionam a partir regras – linguístico-pragmáticas –, as quais permitem que o 

indivíduo enuncie a partir do seu horizonte linguístico. A norma culta enquanto 

uma entre tantas variantes da língua está subordinada a essa dinâmica própria 

das línguas naturais.  

 Entretanto, é preciso que se deixe claro que as teses levantadas não 

pressupõem o abandono da gramática, tampouco da reflexão acerca da norma-

padrão no ambiente escolar. Pretende-se, na verdade, tornar viável o debate 

sobre a língua culta real dos brasileiros, utilizada cotidianamente em ambientes 

que exigem maior grau de monitoramento linguístico. Além disso, os 

pressupostos aqui elucidados se apoiam na ideia de que o LDP deve apresentar 

as normas linguísticas como possibilidades – entre outras – de uso da língua, 

não como ―manuais‖ do ―bom falar e escrever‖. Os contextos de comunicação 

permitem diferentes graus de monitoramento, consequentemente, variados 

usos linguísticos. Uma vez que se pretenda transformador, é preciso que o LDP 

enxergue e sistematize a língua em seu caráter necessariamente heterogêneo, 

social e histórico. 
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Reforçamos: é direito do aluno se apropriar das competências linguísticas 

necessárias ao exercício de sua cidadania e dever da escolar criar condições para 

tal. Nesse sentido, é preciso que a escola (e, consequentemente, os LDP) aborde 

de modo crítico a realidade linguística do português contemporâneo, 

abandonando o arbitrário posicionamento que estabelece um único e imutável 

modo de utilizar a língua, independente dos contextos de comunicação, da 

história e da cultura dos falantes. 

 

METODOLOGIA 

O corpus submetido à análise é composto por dois Livros Didáticos de 

Português, ambos aprovados pelo PNLD, destinados a alunos do primeiro ano 

do ensino médio. São eles: a) Linguagem em movimento (TORRALVO & 

MINCHILLO, 2010), 1° Edição, FTD; e b) Português: contexto, interlocução e 

sentido (ABAURRE, ABAURRE & PONTARA, 2013), 2° Edição, MODERNA. 

A escolha de livros voltados para o primeiro ano de Ensino Médio se dá 

pela justificativa de que se tratam de obras introdutórias às questões de 

língua(gem), nas quais, em geral, são apresentadas discussões sobre variação 

linguística, mudança, adequabilidade a situações de comunicação, entre outros. 

O modo como tais questões são abordadas nos livros podem nos dar indícios 

para, a partir de análise qualitativa à luz de critérios de análise, responder aos 

objetivos propostos.  

Quando do estabelecimento dos critérios de análise, buscamos investigar, 

qualitativamente, de que modo os livros lidam com conceitos e saberes caros à 

reflexão sobre normas linguísticas, quais sejam: a) Preconceito linguístico; b) 

Norma urbana de prestígio; c) Noção de certo e errado; d) Noção de adequação 

e inadequação; e) Norma culta e Norma-padrão.  

A partir desse direcionamento metodológico, procuramos responder aos 

objetivos deste trabalho, na tentativa, sobretudo, de observar quais são as 

concepções de norma linguística que subjazem aos materiais pedagógicos 

analisados e quais suas consequências no âmbito da formação linguística no 

contexto do Sertão pernambucano. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 
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 Grosso modo, a partir de observação geral dos livros didáticos de 

português para o Ensino Médio aprovados pelo PNLD em suas últimas edições, 

podemos notar que, majoritariamente, os livros costumam anunciar, logo nas 

primeiras palavras de apresentação, que se vinculam a uma proposta de 

inclusão e democratização por intermédio das práticas de linguagem. Adotam, 

pelo menos nas apresentações, portanto, postura condizente com uma 

concepção de língua aberta à heterogeneidade e, dessa forma, combativa no que 

diz respeito ao preconceito linguístico. Acontece, porém, como bem aponta 

Bagno (2013), que o tratamento efetivamente dado ao fenômeno da variação 

linguística, nesses livros, nem sempre se insere numa perspectiva realmente 

inclusiva.  

 Apesar do corpus aqui investigado compor um recorte bastante pequeno 

face ao conjunto de obras aprovadas pelo PNLD em suas últimas edições, 

podemos dizer que esse material nos permite observar a heterogeneidade de 

tratamento dado às questões de normas linguísticas e variação.  

 No que diz respeito ao tratamento da variação linguística, notamos que a 

obra Linguagem em movimento aborda a questão com algumas limitações e 

problemas conceituais, os quais podem, em alguma medida, acarretar em 

problemas no que tange à construção de um ideal linguístico no âmbito social, a 

partir do espaço escolar. Em capítulo dedicado ao fenômeno, o livro em questão 

apresenta um quadro em que são expostas algumas produções linguísticas 

recorrentes, de um lado, na variedade dita popular e, de outro, produções 

típicas, segundo os autores, da variedade padrão.  

 A nomenclatura dada às variantes já nos adianta algumas concepções 

subjacentes, as quais são ratificadas ao longo do capítulo. O quadro 

supramencionado serve, no livro, para ilustrar a variação linguística na língua 

portuguesa, a qual é exemplificada pelo falar dito popular, reforçando a ideia de 

que apenas essa parcela linguística ―sofre‖ variação, cabendo à variedade 

padrão, como aponta a nomenclatura, o lugar da estabilidade, da 

normatividade, do acerto.  

 Nesse sentido, a concepção de língua subjacente ao projeto do livro 

Linguagem em movimento diz respeito a um objeto homogêneo, cuja estrutura 

básica se mantém inalterada (a variedade padrão) ao longo do tempo e nos 
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diferentes espaços, a despeito das mudanças pontuais promovidas pelas 

variedades populares, as quais não fazem parte desse sistema padrão, que deve 

ser preservado.  

 De modo a reforçar tal postura, o livro em análise propõe atividades que 

consistem em ―traduzir‖ expressões das variedades populares para seus 

equivalentes na variedade padrão, reforçando que, apesar da constatação de 

que a língua inevitavelmente varia, por diversos fatores, tais usos são 

inadequados. Ora, propor a substituição de um termo popular por um padrão 

indica que o primeiro deve ser evitado, enquanto que o segundo, efetivamente 

utilizado e preservado. Nesse sentido, não há reflexão sobre adequação ou 

inadequação, mas, sim, lugar para que pensemos em certo e errado, 

apontando, reforçamos, para uma concepção de língua homogênea, beletrista, 

atrelada às regras prescritas pelos compêndios da gramática tradicional.  

 Por fim, vale ressaltar que, apesar da evidência dada ao fenômeno da 

variação linguística (ainda que de modo pouco inclusivo), não há reflexão de 

nenhuma natureza acerca do preconceito linguístico. Pelo contrário, a 

considerar o modo como trata as variedades ditas populares, o projeto 

subjacente ao livro ratifica o preconceito, uma vez que desconsidera a 

legitimidade linguística e funcional desse modo de expressão verbal.  

 Por outro lado, a obra Português: contexto, interlocução e sentidos traz 

abordagem das questões de variação e norma de modo distinto do livro 

Linguagem em movimento, quer pela abordagem dos fatos a nível teórico, quer 

pelas atividades de reflexão propostas.  

 Iniciamos a análise de Português pondo em evidência o fato de que o 

livro apresenta um capítulo completo dedicado às questões de variação 

linguística. Nele, ao apresentar o fenômeno da variação de modo sistemático, 

com respaldo, inclusive, da ciência linguística contemporânea e da pedagogia da 

variação linguística, os autores permitem que o discente em formação, a partir 

da leitura e das intervenções do professor, compreenda a variabilidade e 

mutabilidade da língua, que, enquanto tal, situa-se em condições sociais, 

histórias e culturais específicas.  

 No que tange às noções de normas linguísticas, o livro se aproxima das 

reflexões de Faraco (2008), para quem a norma-padrão é um modelo engessado 
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(e anacrônico) da língua. Ou seja, permite ao estudante refletir e compreender 

que os compêndios gramaticais, na verdade, trabalham com a eleição de um 

modelo, respaldado numa língua literária e lusitana, enquanto que a língua viva 

dos brasileiros apresenta características funcionais, semânticas, 

morfossintáticas que se distanciam do modelo da gramática tradicional.  

 Ao definir a norma-padrão como um modelo arbitrário de língua, a obra 

Português abre espaço para que possamos romper com a tradição recorrente de 

atribuir à variação o lugar do erro. Em outras palavras, na medida em que 

compreende que a língua está sujeita à variação, no tempo, no espaço e a 

depender dos contextos de interlocução, as noções de certo e de errado cedem 

espaço para as de adequação e inadequação. A obra compreende que todo falar 

toma forma a partir de questões externas ao sistema linguístico e que por isso 

toda forma de expressão verbal tem um porquê de existir: nada na língua é por 

acaso (BAGNO, 2007).  

 Defender a variabilidade da língua não pressupõe, como erroneamente se 

compreende no senso comum, levantar a bandeira do ―tudo pode‖ em se tratado 

de uso da língua. Em sintonia com tal posição, o livro propõe reflexão sobre as 

situações de comunicação e as formas de expressão verbal que se adéquam a 

esses eventos comunicativos. Ratifica, assim, o direito do aluno de aprender a 

norma de prestígio, cujo domínio é fundamental ao exercício da cidadania e 

inserção na cultura letrada. 

 No tocante à noção de norma de prestígio, é relevante observar que os 

autores da obra não trabalham com o termo norma culta. Preferem encarar a 

variedade de prestígio como normas urbanas de prestígio, afastando-se da 

ideia suscitada pelo adjetivo ―culta‖ de que apenas os falantes dessa variedade 

seriam dotados de cultura, como bem pontua Faraco (2008). O plural 

(―normas‖ e não ―norma‖) também nos permite constatar que os autores lidam 

com o fenômeno de modo flexível, ou seja, aceitando que não existe um falar de 

prestígio, mas sim diferentes modos de expressão verbal que, na conjuntura 

social em que vivemos, gozam do reconhecimento e da credibilidade como 

expoentes do bem falar. Insere, desse modo, as normas urbanas de prestígio 

em condições específicas de produção, situadas no tempo e no espaço.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que, apesar de estarem inseridos num mesmo espaço de 

tempo (2010-2013), os livros analisados apresentam diferentes abordagens de 

normas linguísticas, as quais pressupõem também diferentes concepções de 

língua e de gramática. 

Nesta conclusão, voltemos às indagações iniciais deste trabalho: (i) os 

projetos pedagógicos apresentados pelos livros investigados contemplam as 

demandas linguístico-sociais dos indivíduos que se fazem sujeitos de linguagem 

no Sertão pernambucano? (ii) Que ideário linguístico é sustentado pelas 

concepções dos LDP destinados a esse público e que consequências essas 

concepções trazem à formação desses estudantes? 

Podemos afirmar que a obra Linguagem em movimento apresenta 

lacunas quanto à formação do sujeito inserido no contexto do Sertão 

pernambucano, uma vez que, dadas condições geográficas, entre outras, muitas 

formas de expressão verbal utilizadas nesse espaço se distanciam das formas 

que gozam de prestígio social. Desse modo, ao trabalhar com noções de certo e 

errado a partir de exemplos, respectivamente, da escrita literária canônica e da 

fala espontânea, contribui com a formação de indivíduos que, não se 

reconhecendo falantes da sua própria língua, reproduzirão o discurso de que 

―português é muito difícil‖ e de que os falares não urbanos são errados, pobres e 

rudimentares.  

De modo distinto, o livro Português: contexto, interlocução e sentido 

contribui para o reconhecimento dos diferentes falares que constituem o 

português brasileiro contemporâneo, na medida em que reflete sobre a 

variabilidade das línguas naturais, sem atribuir maior valor a uma ou outra 

norma. De modo combativo, reflete sobre o preconceito linguístico, permitindo 

que o aluno se reconheça enquanto sujeito de sua linguagem, em seu tempo e, 

sobretudo, no espaço em que vive e exerce sua cidadania.  

Por um lado, Linguagem em movimento trabalha com um ideário 

linguístico pautado pela homogeneidade da gramática normativa, cabendo às 

formas não contempladas por esse documento o lugar do erro; por outro, 

Português lida com a língua pelo viés das determinações sociais, culturais e 

históricas como condições próprias de usa existência. A consequência de uma ou 
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de outra abordagem consiste no fomento ou no combate a uma das formas de 

discriminação social menos percebidas pela escola e pela sociedade geral: a 

discriminação pela linguagem.  

REFERÊNCIAS 

 

ABAURRE, M. L; ABAURRE, M. B; PONTARA, M. Português: contexto, 

interlocução e sentido. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2013.  

ANTUNES, I. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem 

pedras no caminho. São Paulo: Parábola, 2007. 

BAGNO, M. Linguística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. 

______. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação 

linguística. São Paulo: Parábola, 2007. 

______. Não é errado falar assim! Em defesa do Português brasileiro. São 

Paulo: Parábola, 2009. 

______. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: 

Parábola, 2012. 

______. Sete erros aos quatros ventos: a variação linguística no ensino de 

português. São Paulo: Parábola, 2013.  

______. Preconceito linguístico. São Paulo: Parábola, 2015 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal.  São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

BATISTA, A. A. G. A avaliação dos livros didáticos: para entender o 

programa nacional do livro didático (PNLD). In: ROJO, R. BATISTA, A. A. G. 

(orgs.). Livro didático de língua portuguesa: letramento e cultura da escrita. 

Campinas,: Mercado de Letras, 2003. p.25-68. 

BEZERRA, M. A. & DIONÍSIO, A. P. (Org.) O livro didático de português: 

múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

BUNZEN, C. O livro didático de língua portuguesa: um gênero do 

discurso. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Instituto de 

Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas: Campinas, 

2005. 

CASTILHO, A. T. de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: 

Contexto, 2010. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
682 

 

FARACO, C. A. Norma-padrão brasileira: desembaraçando alguns nós. In: 

BAGNO, M (org). Linguística da Norma. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 

37-61. 

______. A Norma culta brasileira: Desatando alguns nós. São Paulo: 

Parábola, 2008. 

MARCUSCHI, B. CAVALCANTE, M. Atividades de escrita em livros didáticos de 

língua portuguesa: perspectivas convergentes e divergentes. In: COSTA VAL, M. 

G. MARCUSCHI, B (Orgs.) Livros didáticos de língua portuguesa: 

letramento e cidadania. Belo Horizonte: Ceale/ Autêntica, 2005. p. 237-260. 

RANGEL, E de O.  Livro didático de Língua Portuguesa para a 

Educação Básica: problemas e perspectivas. In: BUNZEN, C. Livro Didático 

de Português: políticas, produção e ensino. São Carlos: Pedro & João, 2015, 

p.17-38, 

ROJO, R. BATISTA, A. A. G. (Orgs.). Livro didático de língua portuguesa: 

letramento e cultura da escrita.  Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003. p.25-

68. 

PERINI, M. A. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 

2010. 

TORRALVO, I. F; MINCHILLO, C. C. Linguagem em movimento. 1° ed. São 

Paulo: FTD, 2010. 

 

  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
683 

 

LITERATURA E MEMÓRIA SOCIOCULTURAL NA AMÉRICA 
LATINA:  

UM ESTUDO DE CASO 
 
 

*Roberta Maria da Silva Muniz  
 
Uruguaio de nascença e testemunha dos principais acontecimentos que 
marcaram a identidade cultural da América Latina, Eduardo Galeano reflete e, 
muitas vezes refrata, uma história que, apesar de ser contada há mais de cinco 
séculos, não cessa de dar margem a novas interpretações. Analisar como isso é 
reverberado na memória cultural através das suas narrativas é o objetivo central 
do presente trabalho.  Adotou-se como hipótese o fato de que a ideia de América 
foi construída a partir de uma topologia que, em maior ou menor intensidade, 
estava imbricada em um sistema de relações socioeconômicas engendrado em 
meio a uma dinâmica transcultural que produz um complexo ―heterogêneo 
saturado de agoras‖, conforme postula Benjamin ao sugerir o 
redimensionamento da abordagem da história enquanto construto 
sociocultural. Para tanto, conceitos tomados do âmbito dos Estudos Culturais e 
Pós-coloniais serão basilares.  
 

PALAVRAS-CHAVE: América Latina. História. Literatura. Memória. Identidade 

 

INTRODUÇÃO 

Costuma-se atribuir à história uma dimensão veritativa. Entretanto, 

Benjamin (1940) põe em xeque essa questão ao criticar a tendência do 

investigador histórico de estabelecer uma relação de empatia com o vencedor. 

Com base no materialismo histórico, o referido filósofo sugere, em 

contrapartida, um método de abordagem ―a contrapelo‖. De acordo com Löwy 

(2005), a história oficial da América esteve pautada na versão do vencedor e foi    

 

 

praticamente a única a ocupar o cenário político e cultural. 
Somente com a Revolução Mexicana de 1911, essa hegemonia 
começou a ser contestada. Os afrescos de Diego Rivera no 
palácio de Cortés (1930), em Cuernavaca, marcam uma 
verdadeira guinada na história da cultura latino-americana, 
devido à sua desmistificação iconoclasta do conquistador e à 
simpatia do artista pelos guerreiros indígenas. Cinquenta anos 
depois, As veias abertas da América Latina [...] registra em uma 
síntese poderosa, os autos de acusação da colonização ibérica, 
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do ponto de vista de suas vítimas e de suas culturas, os índios, 
os escravos negros, os mestiços. Durante o debate sobre o V 
centenário, Galeano interveio, em termos quase benjaminianos 
– não sei se ele já leu as teses de 1940 – para conclamar à 
‗celebração dos vencidos e não dos vencedores‘, e à ‗salvaguarda 
de algumas de nossas mais antigas tradições‘, como o modo de 
vida comunitário (LÖWY, 2005, p.81-2) 

 

Uruguaio de nascença e testemunha dos principais acontecimentos que 

marcaram a identidade cultural da América, Eduardo Germán Maria Hughes 

Galeano (1990 – 2015) reflete e, muitas vezes refrata, uma história que, apesar 

de ser contada há mais de cinco séculos, não cessa de dar margem a novas 

interpretações. Através de uma perspectiva crítica que carrega em seu  bojo a 

ideia de cultura como uma dimensão social e política ele constrói conceitos e 

metáforas que visam o questionamento da imagem da América esboçada no 

discurso oficial.  

Galeano começou seu labor no mundo das letras na revista do Partido 

Socialista uruguaio El Sol quando ainda era adolescente.  Deste o princípio, suas 

produções indicam que o que vibra atrás do signo é o anseio por 

(trans)formação do que é ou do que poderia ser a realidade latino-americana, 

desejo que encontrou no ato da escritura um meio profícuo. A maturidade com a 

arte das palavras pode ser percebida a partir do ingresso de Galeano ao grupo 

que compunha a legendária revista Marcha e do contato do autor com figuras 

importantes da literatura uruguaia como Juan Carlos Onetti, Angel Rama, 

Mario Benedetti e uma ―pléyade de latino-americanos de cuyo trabajo tomó 

algunas claves esencialmente periodísticas, vinculadas con la precisión del dato 

y la mirada flotante para desarrollar la película y no quedarse solamente con la 

fotografia‖ (KOVACIK, 2015, p. 93). Mas, ―Escribir, ¿tiene sentido?‖, indaga 

Galeano para na sequência explicitar: 

 

 

Para que nos resignemos a vivir una vida que no es la nuestra, 
se nos obliga a aceptar como nuestra una memoria ajena. 
Realidad enmascarada, historia contada por los vencedores: 
quizás escribir no sea más que una tentativa de poner a salvo, 
en el tiempo de la infamia, las voces que darán testimonio de 
que aquí estuvimos y así fuimos (GALEANO, 2017, p. 194) 
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Enquanto sujeito depositário de uma memória sociocultural marcada pela 

colonização Galeano tenta esboçar uma versão alternativa aos relatos oficiais. 

Nesta perspectiva,  ele se enquadra no rol de escritores para os quais o 

significado do passado imperial repercute como ―trauma altamente conflituoso 

de cultura, ideologia e política‖ (SAID, 1993, p. 46). Através uma perspectiva 

analítica o referido escritor constrói metáforas e conceitos que visam o 

questionamento da forma com a qual convencionou-se representar a América 

nas tramas da história.  

Para tanto, o autor não hesita em abordar temas que tocam as mais 

profundas e complexas questões americanas e, apesar de produzir uma 

literatura de cunho realista, concebida como arte menor pela crítica tradicional 

se engaja, como García Márquez, Juan Rulfo e tantos outros, no desafio de 

delinear uma realidade insuficiente de ―recursos convencionais para tornar a 

nossa vida acreditável‖ (GARCÍA MÁRQUEZ, 2013, p.8). Nessas circunstâncias 

Galeano cria um estilo que se aproxima do etnográfico e, lançando mão de uma 

gama de recursos linguísticos, sobretudo a ironia, incita atitudes projetivas 

reivindicando um descobrimento que ainda não aconteceu. 

Tendo em vista a preocupação de escritor de (re)inventar a América, 

procura-se empreender a leitura de algumas das suas narrativas articulando o 

que parece ser os eixos basilares, a saber, história, memória e identidade. Por 

comportar a experiência vivida e as reminiscências de um passado que insiste 

em ser presente, acredita-se que tais narrativas expressam as (dis)tensões e os 

(des)encontros engendrados numa dinâmica transcultural que, há cinco séculos, 

interferem no imaginário universal.  Diante do exposto surgem as seguintes 

indagações: Como a imagem da América foi construída nas narrativas de 

Eduardo Galeano? Que estratégias representacionais foram empregadas pelo 

autor na elaboração da América enquanto construto cultural? Essas serão 

questões fundamentais para o desenvolvimento do presente trabalho.  

 

VOZES DA RUA, VOZES DA ALMA: PARADOXOS DA MEMÓRIA  

 

Angelito de Dios 
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Yo también fui niño, un ―angelito de Dios‖. 
En la escuela, la maestra nos enseñó que Balboa, el 
conquistador español, había visto, desde una cumbre de 
Panamá, a un lado el océano Pacífico, y al otro el océano 
Atlántico. Él había sido, dijo la maestra, el primer 
hombre que había visto dos mares a la vez. 
Yo levanté la mano: 
- Señorita, señorita. 
Y pregunté:    
- Los indios, ¿eran ciegos? 
Fue la primera expulsión de mi vida. (GALENO, 2016, p. 

239) 
  

 

O filósofo argentino Henrique Dussel no libro intitulado 1492 El encubrimiento 

del otro. Hacia el origem del mito de La modernidad assinala que a 

modernidade foi um dispositivo hegemônico que teve que teve como um dos 

principais pressupostos o ―penso, logo existo‖  disseminado pelo ideário 

ilustrado. Tal pressuposto, segundo Dussel, obnubilava o silogismo ―sou, pois 

penso‖, complementado por ―quem não pensa, não é‖. Nesta conjuntura, o 

europeu assume papel precípuo adotando a figura do ser civilizado. Esta 

imagem foi autenticada pela ideia de barbárie atribuída ao aborígene americano 

que, por este prisma, constituía a identidade negativa. Esse foi, segundo 

(QUIJANO, 2007) o pressuposto basilar para instituição da ―colonialidade do 

poder‖, um mecanismo de controle e domínio social pautado nas ideias de raça 

e trabalho, que teve início na América, no período colonial, mas não ficou 

restrito a esse período, pois perdura mutatis mutandis. Vale salientar que o 

conceito de modernidade empregado aqui não alude apenas ao fenômeno 

europeu iniciado no século XVIII, mas, conforme assinala Cordiviola (2010, p. 

10) ―ao conjunto complexo que surge como uma condição a partir da expansão 

europeia do século XVI, na ocidentalização que redefine o sistema-mundo a 

partir da consolidação dos projetos coloniais‖. 

 Atualmente percebe-se que há uma crise no paradigma instituído pela 

modernidade, o que tem sido visto pela Filosofia pós-moderna e os Estudos 

culturais como a grande oportunidade histórica para a emergência das 

identidades largamente reprimidas, conforme observa Castro-Gómez (2005, p. 

80). Convém assinalar o papel significativo da memória que, nesse contexto não 

deve ser concebida como fenômeno cumulativo, mas, sobretudo, como processo 
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produtivo e funcional. Nesta perspectiva, a experiência (pós/neo)colonial de 

Galeano atua como mola propulsora para o questionamento de uma memória 

oficializada e a ela se opõe. Desse modo, sua escrita adquire um traço 

performático uma vez que traz à tona a visão dos vencidos visando o 

questionamente e, por conseguinte, a deslegitimação da versão da história 

incrustrada no imaginário universal. 

É o que parece demonstrar o relato intitulado Angelito de Dios. Nele é 

nítida a inquietação do autor com a tendência etnocêntrica dos discursos 

historiográficos sobre a descoberta do Novo Mundo de atribuir ao colonizador 

um papel protagônico, legitimado pelos princípios que abalizavam  os projetos 

imperiais. Quanto a isso, Hardt e Negri explicitam que: 

 

 

el Estado-nación es una máquina que produce Otros, crea la diferencia 
racial y levanta fronteras que delimitan y sostienen al sujeto moderno 
de la soberanía. Estos límites y barreras, sin embargo, no son 
impermeables, sino que sirven para regular los flujos bidireccionales 
entre Europa y su exterior. Los Orientales, los Africanos, los 
Amerindios, son todos componentes necesarios para la fundación 
negativa de la identidad europea y de la propia soberanía moderna 
como tal. (HARDT e NEGRI, 2000, p. 102) 

 

 

Em consonância com estes autores, Mignolo (2007, p. 29) assinala que as 

teorias disseminadas na e a partir da Europa foram construídas sob 

conhecimentos que tinham como base ―las experiencias y la memoria de los 

reinados y principados europeos‖ e com isso criaram uma ideia de América 

engendrada na ferida colonial cuja latência atua como veneno e antídoto na 

busca pela reparação histórica. 

Assim, o relato intitulado Angelito de Dios se configura como uma 

tentativa de reconhecimento da natureza humana dos aborígenes americanos e, 

por extensão, dos povos colonizados, obliterada pelos projetos expansionistas. 

Tal reconhecimento parece reivindicar e reinventar as identidades que até então 

foram subaltern(izad)as e relegadas à condição de objeto pela geopolítica do 

conhecimento. De acordo com Richard: 

Essa revisão da modernidade nos permite, mais uma vez, colocar a 
questão de nossa própria identidade, a de indivíduos nascidos de e 
numa mistura dialética das diferentes línguas em redor de nós, que 
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praticamente se fundiram, produzindo uma identidade cultural 
vivenciada como uma série de colisões. Essa identidade pode ser 
entendida como um produto instável dos tropos da modernidade que 
envolvem um contínuo reagrupamento, distorção e transformação de 
modelos importados, de acordo com as pressões específicas 
pertencentes a esses modelos nas redes locais. (RICHARD apud 
MIGNOLO, 2003, p. 270, grifo do autor).   

 

 

Nestas circunstâncias, a produção de Galeano atua como arquivo, não no 

sentido convencional de ―soma de todos os textos que uma cultura guardou em 

seu poder, como documentos de seu próprio passado, ou como testemunho de 

sua identidade mantida (FOUCAULT, 2009, p. 146), mas como ―aquilo que faz 

com que tudo que é dito não se amontoe até o infinito em uma pilha enorme e 

amorfa‖ (FOUCAULT, p. 147). Enquanto formação discursiva o relato em tela 

traz à tona o que ficou recalcado pelos projetos globais forjados pela 

modernidade. Com isso, a memória cultural do escritor potencializa a condição 

de possibilidade de (re)semantização das versões ora vigentes.  

 

(RE)INVENÇÃO DA AMÉRICA 

 

El tambor 
Desde las costas de África viajó, hacia las manos y la memoria de los 
esclavos de las plantaciones de América. 
Allí fue prohibido. El repique del tambor desataba a los atados y daba 
voz a los condenados al silencio; y los amos de los hombres y la tierra 
bien sabían que esa peligrosa música, que llamaba a los dioses, 
anunciaban la rebelión. 
Por eso el sagrado tambor dormía escondido. (GALEANO, 2016, p. 46)  

 

 

Com El tambor se denuncia o silenciamento imposto pelo colonizador como 

estratégia de repressão. Com isso, deduz-se que a violência do sistema colonial 

não se restringia ao ser, era também uma violência contra o poder ser, no caso, 

de poder ser livre.  Mas, se por um lado, El tambor simboliza o sistema de 

repressão imposto aos ―condenados da terra‖ como dizia Fanon, por outro atua 

como instrumento de resistência. O fato de estar recalcado ou ―escondido‖, 

significa que pode, a qualquer momento, vir à tona. Desse modo, o caráter 

contestatário da escritura de Galeano se desponta como força latente. 
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Além disso, El tambor evidencia a habilidade do escritor de lapidar a 

palavra. Através de um um texto estruturalmente exíguo Galeano exprime e 

expande um tema alijado do cânone literário: a escravidão. Se, 

tradicionalmente, história e literatura figuram como termos antagônicos, o 

relato em tela explicita que esses conceitos atuam como recurso complementar. 

Apesar do esquecimento forjado com a destruição dos documentos que 

preservavam as tradições pré-hispânicas, como os códices mexicanos, 

autênticos ―registros administrativos, religiosos e de múltiplos saberes 

(CORDIVIOLA, 2005, p. 53) e, apesar das tentativas de obliterar um passado 

escravagista como a iniciativa de Rui Barbosa quando, em 14 de dezembro de 

1890, propôs a extinção dos arquivos que comprovavam a comercialização de 

negros que foram escravizados, as questões levantadas por Galeano trazem à 

tona os paradoxos da memória.  

Isso ratifica o fato de que o significado do passado colonial se introduziu 

―na realidade de centenas de milhões de pessoas, onde sua existência como 

memória coletiva e trauma altamente conflituoso de cultura, ideologia e política 

ainda exerce grande força‖ (SAID, 1993, p. 46) e atesta uma tendência dos 

escritores da contemporaneidade de escrever a história ―a contrapelo‖ como 

sugere Benjamin. 

 

(BIO)POÉTICA DA DIVERSIDADE 

 

La naturaliza enseña 
En la Amazonia, la naturaliza da clases de diversidad.  
Los nativos reconocen diez tipos de suelos diferentes, ochenta 
variedades de plantas, cuarenta y tres especies de hormigas y 
trescientas diez especies de pájaros en un solo kilómetro 
(GALEANO, 2016, p. 33) 

 

 

Na obra mais polêmica de Galeano, Las venas abiertas de America 

Latina, a natureza americana aparece como ser explorado por um sistema 

predatório e extrativista. Na obra póstuma, entretando, ela desponta como fonte 

de inspiração para a construção de um   mundo possível. Pautado na episteme 

cultural sinalizada no etos e na cosmovisão contida no relato supracitado, o 

autor vislumbra uma (bio)poética da diversidade o que viabiliza, tal qual o 
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arquivo foucaultiano, a ressemantização de discursos enunciados a partir de 

novos lugares, sinalizando, assim, a possibilidade de compreender que ―em 

mundo cabem muitos outros mundos‖ (GALEANO apud HOZ, 2015, p. 43). 

Pensar por este prisma sugere 

 

pensar outras subjetividades e modalidades de expressão 
literária ancoradas menos na hegemonia da letra que na 
presença da voz e suas múltiplas performances, atualizadas por 
nossas tradições orais, pela heterogeneidade da nossa cultura, 
ao promover o jogo agônico entre a letra e voz. (MARQUES, 
2015, p.74) 

 
 

Talvez esta tenha sido a intenção de Galeano ao fechar o ciclo de uma vasta 

produção com a ideia de pluralidade explicitada na sua obra póstuma intitulada 

El Cazador de historias. Pluralidade que evoca não apenas a heterogeneidade, 

mas, sobretudo, ensaia uma resposta à universalidade epistêmica. Desse modo, 

o escritor parece optar por uma postura estética movida por uma consciência 

(eco)crítica do diverso, como sugere Glissant (2005).  O que na atualidade 

consiste uma possibilidade de (re)pensar a identidade dos povos subaltenizados, 

uma alternativa válida desde que, como lembra Gruzinski (2001, p. 57) não se 

converta numa atitude maniqueísta, pois dar ―primazia ao ameríndio e não ao 

ocidental apenas inverte os termos do debate em vez de deslocá-lo ou renová-lo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Galeano tal qual o cronista idealizado por Benjamin (1993, p. 223) tenta 

mostrar os acontecimentos com a consciência de que ―nada do que alguma vez 

aconteceu pode ser dado por perdido para a história‖ e, por isso, suas narrativas 

atuam como palimpsestos que resgatam as imagens e os discursos obliterados 

pela memória oficializada. Tudo isso demonstra que se, por um lado, a história 

do continente americano foi construída e, muitas vezes obliterada, pela óptica 

do vencedor por outro, percebe-se que a produção artística e literária não ficou 

alheia ao processo de rememoração, evidenciando que mais do que um mundo 

de (des)encontros, a região batizada como América é um construto elaborado 

numa dimensão política e poética e, enquanto tal, reflete o que o filósofo 

Jacques Rancière (2005) conceitua como a ―Partilha do sensível‖, ―uma 
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distribuição polêmica das maneiras de ser e das ocupações num espaço de 

possíveis‖ (RANCIÈRE, 2005, p. 63). 
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LEITURA E ACESSO À JUSTIÇA: COMO A LINGUAGEM JURÍDICA E 
O DESCONHECIMENTO DA LEI PREJUDICAM A GARANTIA DE 

DIREITOS DOS CIDADÃOS BRASILEIROS 
 

Andressa de Oliveira Muniz*  
 

O presente artigo tem como intuito analisar como a linguagem jurídica 
rebuscada – usada pelos operadores do direito e na elaboração das leis – 
prejudica o acesso à Justiça por aqueles que são considerados leigos, embora a 
Constituição Federal e outras leis brasileiras disponham que ninguém pode 
deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Nesse sentido, buscou-se 
avaliar como essa dificuldade pode ser trabalhada tanto pelos operadores do 
direito, com a simplificação da linguagem, como pelo cidadão comum, através 
da Escola e do incentivo à leitura. 
 
Palavras-chave: Conhecimento da lei. Linguagem jurídica. Acesso à Justiça. 
Leitura. 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

 A vida em sociedade exige dos indivíduos interação e comunicação. Para 

que isso ocorra de forma satisfatória é essencial que a linguagem utilizada seja 

compreensível por todos os envolvidos. Nesse sentido, as línguas estabelecem o 

conhecimento e o compartilhamento de informações, costumes, cultura. Assim 

se firmam as sociedades, com base nas ciências sociais, que garantem a 

comunicação entre seus integrantes. 

 Partindo desse campo, temos a ciência do Direito, que se manifesta 

impreterivelmente através da linguagem – escrita (codificada) ou falada 

(sustentações, réplica, tréplica) –, e sem a qual não conseguiria se firmar e 

orientar a vida em sociedade. Mas é fato que a linguagem jurídica guarda 

particularidades que, muitas vezes, dificultam ou até inviabilizam a 

compreensão por parte daqueles que não integram o seleto grupo dos 

operadores do direito, o que prejudica consideravelmente o acesso à Justiça. 

 No Brasil, em especial, os termos tecnicistas e jargões da área são usados 

de maneira exacerbada e, muitas vezes, equivocada, e acabam por tornar quase 

impossível que o cidadão comum chegue ao Judiciário e alcance êxito na 

pretensão requerida. Isso por que a linguagem jurídica sofre influência direta de 

outros idiomas, resguarda heranças históricas que pouco são conhecidas por 

aqueles que não integram o universo jurídico, e se configura em um ―dialeto‖ 
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que pertence a um grupo elitizado, que insiste e contribui para que essa 

linguagem continue distante da realidade daqueles que necessitam dos serviços 

judiciários. 

 Segundo Calado (2010), o direito constrói a realidade social através do 

discurso jurídico produzido e controlado por aqueles que detêm o conhecimento 

das leis e normas do ordenamento jurídico. Por meio desse controle, estabelece-

se um regramento de falas autorizadas, determinado pelos juristas e que, muitas 

vezes, é compreendido apenas por estes. Esse regramento gera uma condição de 

poder e controle sobre os direitos e garantias dos cidadãos, pois as decisões 

judiciais ficam condicionadas ao conhecimento dos operadores do direito, não 

tendo o cidadão comum influência alguma sobre suas pretensões, uma vez que 

não compreende a linguagem ali utilizada. 

 Se, de um lado, temos os juristas que defendem e insistem na 

manutenção dessa linguagem rebuscada, há, de outro, aqueles que se 

preocupam e já trabalham para modificar essa realidade. Arrudão (2005) afirma 

que o português enviesado, utilizado nas atividades do Judiciário, torna este um 

território hostil ao leigo. As decisões incompreensíveis não favorecem o homem 

comum, que não consegue compreender aquela linguagem e acaba por abrir 

mão de recorrer à defesa de seus direitos por considerar esse ―universo‖ muito 

difícil de ser acessado. 

 Assim sendo, o presente trabalho tem como intuito averiguar como a 

linguagem jurídica rebuscada prejudica o acesso à Justiça e analisar como essa 

dificuldade pode ser trabalhada tanto pelos operadores do direito, com a 

simplificação da linguagem, como pelo cidadão comum, através da Escola e do 

incentivo à leitura.  

 

2. A LINGUAGEM, AS LEIS E O ACESSO À JUSTIÇA 

 

 A Constituição Federal do Brasil (1988) assegura que todos são iguais 

perante a lei, não podendo existir distinção de qualquer natureza. Dessa forma, 

os aplicadores do Direito, aqueles que trabalham para e com a Justiça, são 

preparados para tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 

medida das suas desigualdades. Sendo assim, aquele que não possui 
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conhecimento elementar sobre a linguagem própria do ordenamento jurídico, 

não deveria ser considerado um desigual e ser tratado na medida da sua 

desigualdade? 

 Embora o Direito, ciência estudada e aplicada em sociedade, seja 

intrínseco àqueles que se encontram amparados por um ordenamento jurídico, 

o que se observa é que poucas são as pessoas que conseguem conhecer, 

compreender e exigir garantias asseguradas em lei, uma vez que a linguagem 

utilizada nesses instrumentos normativos não encontra equivalência com a 

linguagem comum do homem médio. 

 No mesmo sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(2010) reza, em seu artigo 3º, que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, 

alegando que não a conhece. Mas como cumprir uma lei sem compreender o seu 

conteúdo? Tanto a linguagem na qual as leis são escritas, como a linguagem 

utilizada pelos operadores do Direito, são carregadas de complexidades, 

arcaísmos e terminologias técnicas que inviabilizam a compreensão pela 

maioria dos cidadãos, o que compromete significativamente o acesso à Justiça. 

 Por não ser capaz de compreender a linguagem jurídica, os indivíduos 

ficam sujeitos às interpretações deturpadas da mídia, que costumeiramente 

aborda temas que envolvem conhecimentos jurídicos em programas de TV, 

como novelas e telejornais, e, muitas vezes, apresenta conclusões precipitadas, 

quando não incompatíveis com a realidade. 

 Quando optam pelos serviços de um advogado, também encontram 

obstáculos. Poucos são os profissionais que se preocupam em ―decifrar‖ os 

termos técnicos, explicar as leis e o caso concreto. Com isso, poucos cidadãos 

conseguem acompanhar seus processos compreendendo tudo o que se passa e 

não são raras as vezes em que se enganam com as decisões. 

 É fato, portanto, que a escolha da linguagem a ser utilizada nas atividades 

do judiciário, tanto por advogados, quanto por juízes e até mesmo pelos 

legisladores, interfere diretamente no direito do cidadão de conhecer as leis, 

reivindicar direitos e compreender deveres. 

 

3. A LINGUAGEM DO DIREITO – O “JURIDIQUÊS” 

 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
696 

 

 A ciência jurídica baseia-se em saber usar a palavra. Tanto escrita, quanto 

falada, a palavra é o instrumento norteador da atividade jurisdicional. Assim 

sendo, desde muito cedo aqueles que enveredam os caminhos do Direito 

estabelecem uma relação de apropriação e assimilação da linguagem 

estritamente tecnicista. Entendo que não há problema algum em conhecer e 

fazer uso desse ―dialeto‖ próprio da classe, desde que seu uso não comprometa o 

acesso à informação e, consequentemente, à Justiça. 

 Segundo Martins (2012), por ser uma ciência que remota o Antigo 

Império Romano, o Direito como se conhece hoje foi codificado pelo francês 

Dionísio Godofredo, em 1538, ao editar o Corpus Juris Civilis, conjunto de 

obras do Direito e leis romanas, organizado por ordem do Imperador 

Justiniano. Se caracteriza em uma linguagem particular, específica, com 

significações próprias. É por isso que as expressões latinas são encontradas com 

frequência no ordenamento jurídico, e determinam um perfil de tradicionalismo 

e erudição.  

 Embora o Latim seja um idioma auxiliar da Ciência Jurídica, não pode 

servir como instrumento contrário à sociedade. A latinização exagerada entrava 

o ordenamento jurídico, pois impede que os leigos, aqueles que possuem pouco 

ou nenhum conhecimento do Latim, compreendam o que se afirma com essas 

expressões. É preciso recordar sempre que não se pode exigir de um inglês que 

ele domine as regras gramaticais do português, assim como não se pode exigir 

que um brasileiro – que possui domínio mínimo sobre o idioma pátrio – 

conheça o Latim e compreenda perfeitamente suas expressões. Embora o 

português derive da língua latina, o que nos leva a fazer muitas associações, com 

esta não se confunde, não cabendo, portanto, aos juristas exigir que todo e 

qualquer cidadão compreenda a linguagem técnica da área. 

 O problema não é recente. O ―juridiquês‖, neologismo criado para 

caracterizar a linguagem jurídica que faz uso de um português arrevesado, cheio 

de expressões pedantes, incomoda e elitiza serviços e informações que deveriam 

amparar todos os cidadãos brasileiros. Muitas são as pessoas que não procuram 

os serviços da Justiça por não possuírem conhecimento sobre seus direitos e por 

não se sentirem confortáveis frente àqueles que são responsáveis por esse tipo 

de serviço. 
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 Se, de um lado, temos legisladores que se utilizam das mais difíceis 

construções sintagmáticas para decodificar o óbvio, de outro, temos juízes, 

promotores, advogados e serventuários da Justiça, que se utilizam do que há de 

mais rebuscado e inesperado dentro do ordenamento jurídico para enfeitar 

peças e decisões. Assim sendo, o que se apresenta é uma disputa por 

conhecimento semântico que em nada contribui para aquele que necessita da 

Justiça. 

 Retomo a discussão, não se quer aqui acabar com os jargões e a 

linguagem técnica, própria da área e que em muito enriquece o vocabulário e o 

conhecimento dos seus usuários. O que é preciso ter em mente é que, se a 

informação não é transmitida da forma mais clara e simples possível, não há 

como garantir que ela contemple a todos e, se não é compreendida por todos, 

não cumpre seu papel fundamental de estabelecer igualdade. 

 

4. A LINGUAGEM DO HOMEM MÉDIO COMUM 

 

 A própria linguagem jurídica assim denomina aquele que não tem 

conhecimento pleno sobre as normas legais: homem médio comum do povo. 

Uma nomenclatura um tanto exagerada para delinear aquele a quem não se 

oportunizou o estudo das normas jurídicas. É perfeitamente possível chamar o 

homem médio comum do povo de brasileiro, civil, cidadão comum, indivíduo. 

Qualquer uma dessas opções configuraria perfeitamente aquele que não 

conhece as entranhas do Direito, aquele para quem as leis foram elaboradas, os 

direitos foram firmados em Carta, os deveres são exigidos todos os dias. 

 Mas o cidadão comum se encontra em desvantagem, uma vez que sua 

linguagem também carrega o adjetivo ―comum‖. E, sendo comum, é alheia às 

singularidades do ―juridiquês‖. É um verdadeiro desafio decodificar e 

compreender o que um simples inciso de artigo da lei pretende versar. Então, a 

quem recorrer quando, aqueles que deveriam amparar, acabam por dificultar e 

até invalidar o acesso à Justiça? 

 É preciso ter em mente que, embora ninguém possa deixar de cumprir a 

lei alegando não conhecê-la, não se pode exigir que todos tenham conhecimento 

da língua (escrita ou falada) em seu mais elevado e singular nível. Até por que a 
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própria educação básica do país – falando em Brasil – não trabalha essa 

modalidade da língua. Para uma nação em que o português básico, trabalhado 

na forma padrão, não consegue ser assimilado por todos, tampouco se poderia 

exigir a compreensão e o domínio de uma linguagem carregada de assimilações 

e empréstimos, como é a linguagem jurídica. 

 Assim sendo, o civil tem o seu direito de exigir direitos ceifado, pois não 

consegue se utilizar dos veículos que são disponibilizados pelo Estado para esse 

propósito. O que lhe resta é recorrer a um advogado, explicar o caso, a seu 

modo, e esperar que o defensor tenha competência suficiente para perseguir as 

pretensões levantadas. É isso ou abrir mão de vez do direito em questão. 

 Como se percebe, não há como se exigir que o cidadão conheça das leis se 

estas são escritas em um português inacessível para qualquer indivíduo que não 

tenha frequentado aulas de Direito. Ao homem médio comum só se pode exigir 

aquilo que a vida em sociedade é capaz de oferecer, o português básico das aulas 

nas escolas públicas, pois seu conhecimento é baseado nessa formação. Exigir 

qualquer compreensão fora desse universo foge do conceito de isonomia e 

igualdade entre os cidadãos.  

 

5. O PAPEL DO OPERADOR DO DIREITO NO ACESSO À JUSTIÇA 

 

 Aquele que se dedica à formação jurídica precisa ter em mente que o seu 

trabalho é voltado para homens e mulheres comuns, que se limitam àquilo que a 

televisão noticia ou que o jornal estampa em suas páginas. Deles, não há como 

se exigir mais, uma vez que o próprio Estado não oferece os subsídios 

necessários para isso. Se a sua linguagem de trabalho não corresponde à 

realidade daqueles a quem ele serve, é preciso buscar um equilíbrio entre as 

comunicações. 

 Não são raras as vezes em que uma audiência é encerrada e as partes 

recorrem aos advogados para descobrir quem ganhou e quem perdeu. O cidadão 

comum é incapaz de traduzir o que é dito por juízes, advogados e promotores 

em audiência. Compreende muito menos o que eles dizem em peças escritas. Se 

não compreende, precisa de alguém que explique em um português 

minimamente acessível. Essa tarefa, por vezes, recai nas mãos dos advogados, 
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que, quase sempre, não estão com paciência ou não possuem a sensibilidade de 

perceber o quanto isso é importante para a parte. Mais uma vez, o 

conhecimento fica elitizado, distante daqueles para quem foi posto a serviço. 

 Muitos juristas, no entanto, já se atentaram para essas dificuldades. A 

AMB – Associação de Magistrados Brasileiros já desenvolve campanhas para a 

Simplificação da Linguagem Jurídica. De acordo com a proposta, o que se deseja 

é a aproximação da sociedade e do meio jurídico. Assim, os estudantes de 

Direito são o foco da campanha, uma vez que a linguagem tradicional começa a 

ser aprendida na faculdade.  

 A proposta é modificar a cultura linguística do Direito, com o intuito de 

que a atuação da justiça seja compreendida por todos os cidadãos, já que, 

quanto mais rebuscada e distante da realidade for a linguagem utilizada nos 

atos judiciais, menos compreendida é a atuação do Poder Judiciário pelo 

homem comum. 

 O que se quer com essa campanha não é extinção dos termos técnicos. 

Eles são necessários, carregam significados próprios e fazem parte da dinâmica 

judicial. O que se procura evitar são os vocábulos rebuscados, os arcaísmos, que 

podem ser plenamente substituídos por palavras mais simples, sem qualquer 

prejuízo para o significado do texto. 

 A campanha conta com o apoio de todos os envolvidos na seara judicial. 

Promotores, juízes, advogados podem e devem usar uma linguagem que atenda 

às necessidades dos cidadãos, sem prejuízo das pretensões requeridas. Permitir 

que o homem comum compreenda e participe dos serviços judiciais não só 

configura garantia de acesso à Justiça, mas contribui para a formação cidadã de 

homens e mulheres. Quanto mais conhecem, mais se mostram capazes de agir 

em prol da vida em sociedade. 

 

6. O DIREITO, A ESCOLA E O CIDADÃO COMUM 

 

 A Escola desempenha papel crucial nessa situação. Uma vez que cabe a 

essa instituição a formação do indivíduo para a vida em comunidade, deve ela 

oferecer os subsídios mínimos para que uma pessoa se afirme como cidadão, 
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conhecedor dos seus direitos e capaz de exigi-los quando preciso. E como isso 

pode ser feito? 

 Ora, o mínimo a ser oferecido pela escola é o acesso à língua falada e 

escrita, própria de um povo, e sem a qual seus integrantes não conseguem 

interagir. Mas não são precisos dados estatísticos para constatar o quanto o 

ensino da língua é deficiente em nosso país. Se a escola não consegue transmitir 

o mínimo da forma padrão da língua, como exigir que os cidadãos 

compreendam a linguagem técnica da Justiça, que em nada é trabalhada 

durante o período escolar? 

 Exceções à parte, até mesmo os operadores do Direito só vêm a ter o 

primeiro contato com a linguagem jurídica na universidade. Então por que 

exigir daqueles que não enveredam esse caminho conhecer algo que não é da 

alçada de todos? Mais fácil seria adaptar o que se quer dizer para o português 

comum, simples, sem enfeite, sem remendo, sem associação. Não é difícil. Não é 

impossível. A língua portuguesa possui um arcabouço de substitutos para tudo e 

qualquer coisa que se queira dizer. Basicamente, há sempre mais de uma forma 

de se falar a mesma coisa. O melhor, nesse sentido, seria sempre buscar a forma 

mais simples e acessível de compreensão. 

 Outro ponto importante é a falta de intimidade com o ordenamento 

jurídico. Por que apenas os juristas precisam conhecer as leis, uma vez que elas 

se aplicam a todos? Por que os conteúdos das leis não são trabalhados em sala 

de aula? Por que esse tipo de conhecimento foi restringido a uma parcela seleta 

da sociedade? Não há como exigir de alguém aquilo de que ela não tem 

conhecimento. Se um aluno do Ensino Médio nunca leu um artigo da 

constituição, não há como exigir que ele saiba quais são os direitos e os deveres 

assegurados em lei. 

 Ao que parece, o sistema é moldado para que o conhecimento jurídico 

seja sempre elitizado, seletivo, restrito. Assim, quando um indivíduo necessita 

dos serviços da Justiça, deve recorrer a um advogado que faça as vezes de 

tradutor para intermediar o diálogo entre cidadão e Poder Judiciário. Em 

muitos casos, esse diálogo deveria ocorrer sem qualquer influência de um 

mediador. 
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 Um exemplo disso é a lei 9.099/95, a qual prevê os Juizados Especiais 

Criminal e Cível, em que a parte interessada pode, sem a presença de um 

advogado, ingressar com ação que não ultrapasse o valor de vinte salários-

mínimos, conforme prevê o art. 9º dessa lei. Embora haja essa previsão, poucos 

são os cidadãos que recorrem a essa opção, pois a dificuldade em compreender 

os termos e o funcionamento do sistema judiciário, os leva a desistir da ação, ou 

recorrer aos serviços de um advogado, o que só ajuda a perpetuar esse 

distanciamento do homem comum e da Justiça. 

 A linguagem utilizada na elaboração das leis é sim um grande obstáculo 

na vida dos cidadãos. O fato de termos um ordenamento jurídico abarrotado de 

leis, emendas, medidas, diretrizes, só dificulta o conhecimento e a compreensão 

das matérias que estão disciplinadas nas normas. E, se considerarmos que a 

leitura não é uma atividade incentivada em nosso país, então não podemos 

mesmo esperar que o homem médio comum conheça e domine o universo 

jurídico. 

 Nesse sentido, as instituições de ensino poderiam sim contribuir para que 

seus alunos buscassem conhecer melhor esse universo com o incentivo à leitura. 

De início, pode parecer impossível, uma vez que a linguagem demanda um 

conhecimento maior sobre a idioma, mas despertar esse interesse em conhecer 

as leis do país pode contribuir imensamente para e assimilação e domínio da 

língua portuguesa. 

 É certo que os alunos necessitaríam de assistência dos professores e até 

mesmo de profissionais da área, mas isso só incentivaria a comunicação e 

interação entre o universo jurídico e a vida em sociedade. Ambos os lados – 

operadores do direito e sociedade – precisam atuar em harmonia e cooperação, 

visando o bem comum. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 De acordo com o presente estudo, tem-se que a Constituição Federal 

Brasileira pontua como fundamento básico, inerente e exigível a todo cidadão, o 

justo conhecimento da lei e a capacidade de interpretar seus direitos, deveres e 

garantias, para assegurar o acesso à Justiça. Embora assim a lei se apresente, o 
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Direito, como ciência dotada de linguagem técnica e específica, muitas vezes 

atrapalha e inviabiliza esse acesso pelo uso da linguagem rebuscada, que não 

oferece as condições mínimas de comunicação entre os operadores do direito e o 

cidadão comum. 

 A simplificação da linguagem jurídica depende diretamente da 

conscientização e do exercício dos juristas. E isso deve começar a ocorrer já na 

graduação, formando profissionais conscientes e atentos às diferenças entre o 

grupo que integram e o grupo a que atendem, a sociedade em geral, o homem 

comum do povo, que não possui o mesmo conhecimento de Direito. Nesse 

sentido, o operador do Direito deve servir de instrumento para realização da 

prestação jurisdicional, demonstrando respeito aos demais cidadãos que não 

possuem o conhecimento técnico da área. 

 Em contrapartida, temos a Escola, que, embora não seja responsável 

direta pelo problema, pode atuar de forma a contribuir para a sua melhoria ao 

estabelecer políticas de incentivo à leitura e conhecimento das leis, uma vez que 

o ensino da língua portuguesa é de responsabilidade dessa instituição. 

 Para que ocorra efetivo e pleno acesso aos serviços judiciais, a linguagem 

utilizada pelos juristas deve atuar no sentido de facilitar a comunicação com o 

seu receptor, e não se apresentar como uma barreira de acesso à Justiça. O que 

se deseja não é a extinção das terminologias próprias do âmbito jurídico, mas a 

adequação social da linguagem utilizada como meio eficaz de garantia ao 

cidadão de conhecer e exigir seus direitos e deveres. Embora a linguagem 

jurídica se mostre restrita a uma parcela social, deve ser acessível a todos. 

 

8. REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Assembleia Constituinte, Brasília, DF, 5 out. 
1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.ht
m>. Acesso em: 07. maio 2018. 
 
BRASIL. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Decreto-Lei Nº 
4.657, 4 set 1942. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. 
Acesso em: 07. maio 2018. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm


 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
703 

 

BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília, 26 set 1995; 174º da Independência e 
107º da República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 07. maio 
2018. 
 
ARRUDÃO, Bias. Campanha da Associação dos Magistrados para simplificar 
a linguagem jurídica reacende o debate sobre a prática da Justiça no país. 
Revista de Língua Portuguesa, ano 1, n. 4, 2008. 
 
CALADO, Vinicius de Negreiro. “Porte legal de Fala”: O “Crime” de Discurso 
Crítico Contra-hegemônico. Revista Linguagem e Direito. Virgínia Colares 
(Org). Recife: Editora Universitária da UFPE. 2010. 
 
MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Corpus Juris Civilis: 
Justiniano e o Direito brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
Teresina, ano 17, n. 3417, 8nov.2012. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/22969>. Acesso em: 28 maio. 2018.  

 

 

  

https://jus.com.br/artigos/22969/corpus-juris-civilis-justiniano-e-o-direito-brasileiro
https://jus.com.br/artigos/22969/corpus-juris-civilis-justiniano-e-o-direito-brasileiro
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/11/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/11/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/11/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012


 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
704 

 

MEMÓRIA, DESTERRITORIALIZAÇÃO, HIBRIDISMO E 

IDENTIDADE  

EM OAMOR DAS SOMBRAS, DE RONALDO CORREIA DE BRITO  

 

Manuella Mirna Enéas de Nazaré138 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar uma coletânea de contos 
contemporâneos à luz de teorias pertinentes a ela. Para tanto, a partir da leitura 
dos contos, elencou-se aspectos temáticos em comum, resumidos em memória, 
desterritorialização, hibridismo e identidade. Então, esses pontos teóricos serão 
cruzados a fim de analisá-los criticamente na obra O amor das sombras, de 
Ronaldo Correia de Brito. O trabalho tem cunho bibliográfico, exploratório e 
analítico, uma vez que busca analisar uma obra de contos a partir de aspectos 
comuns entre eles, o que suscita à investigação e ao cruzamento das teorias 
citadas. Estudos nesse sentido se mostram importantes na atualidade, pois 
pesquisam obras literárias que discutem, à sua maneira, inquietações e 
demandas da sociedade contemporânea. 
Palavras-chave: Memória. Desterritorialização. Hibridismo. Identidade. O 
amor das sombras. 
 

ABSTRACT: The present research aims to analyze a collection of 
contemporary short stories in light of the theories pertinent to it. For that, from 
the reading of the stories, thematic aspects in common were summarized in 
memory, deterritorialisation, hybridity and identity. Then, these theoretical 
points will be crossed in order to analyze them critically in the work O amor das 
sombras, written by Ronaldo Correia de Brito. The study has a bibliographic, 
exploratory and analytical character, since it seeks to analyze a work of short 
stories based on aspects common to them, which raises the investigation and 
the intersection of the aforementioned theories. Studies in this sense are 
important today, as they research literary works that discuss, in their own way, 
concerns and demands of the contemporary society. 
Keywords: Memory. Deterritorialization.Hybridity. Identity. O amor das 

sombras. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

 A globalização, com suas mudanças violentas e promessas transgressoras, 

levou-nos a olhar para o passado e para o futuro como opostos. Com o passar do 
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tempo, isso deflagrou um conflituoso presente extremamente misto e em busca 

de se compreender.  

Nele, os indivíduos vivenciam um hibridismo cultural que gera conflitos íntimos 

ao lado de memórias de rechaço e de apego ao passado.  

 A memória, por si só, é um ato de desterritorialização e de 

atemporalidade. Por isso, importa perceber que o tempo é relacional, passado é 

ainda presente e a lida com esses traços determina como encararemos o futuro. 

Os supostos contrários se debatem na sociedade de acordo com uma demanda 

coletiva e individual, porque a cultura não é estanque, a sociedade por vezes 

tenta empedrar-se em fases, mas as ondas mnemônicas quebram essa aparente 

linearidade.  

 Dessa forma, a partir de O Amordas Sobras, obra publicada em 2015, do 

escritor Ronaldo Correia de Brito, este trabalho tem por objetivo penetrar em 

memórias que conflituosamente tentam resgatar as ruínas de um tempo que 

não se foi por completo, discutir a desterritorialização dessas memórias e dos 

indivíduos proscritos que buscam se compreender, pensar o hibridismo deles, 

que em espaços de imaginário fronteiriço encontram antigos e novos laços o 

tempo todo, e aliar esses espaços pessoais de embate à reflexão sobre as 

identidades em (des)equilíbrio dos indivíduos. Metodologicamente, o trabalho 

será bibliográfico e qualitativo, cruzando leituras teóricas e a análise crítica da 

obra em questão. Espera-se, a partir da análise da obra, flagrar os processos de 

reconstrução de memórias em um tempo que é relacional, entre passado e 

presente, e em espaços híbridos, que mostram seus conflitos através da 

desterritorialização íntima dos indivíduos, o que nos permite pensar o drama 

das (re)construções identitárias deles. 

 Essas discussões nos parecem pertinentes em um momento que se 

embate entre as ruínas do ontem e as promessas do amanhã, fruto de um 

processo iniciado, sobretudo, com a globalização, que ao propor homogeneidade 

desperta, juntamente, as diferenças e os conflitos culturais e individuais. 

 

2. CRUZANDO TEORIAS: HIBRIDISMO, DESTERRITORIALIZAÇÃO, 

MEMÓRIA E IDENTIDADE 
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 No século 20, começa-se a falar em hibridização, fruto dos fluxos globais 

de desterritorialização. Trata-se de uma justaposição conflitiva que gera ajustes 

e sujeição. Canclini (2013) fala já 1995 em heterogeneidade multitemporal, que 

seria o entrecruzamento de diferentes tempos históricos que coexistem em um 

presente sem articulação. Nele, há também perda de referenciais e um 

consequente estranhamento. O eixo tradição/modernidade/pós-modernidade 

passa a demonstrar suas contradições no convívio e na recepção, consumo e 

troca de bens simbólicos, pois todas as sociedades são, na verdade, de fronteira.  

 Dessa reflexão, Canclini (2013) cunhou o nome hibridação cultural. 

Dessa mescla, tem-se a desterritorialização como causa e como efeito, o que 

dissolve limites e marcas identitárias. A globalização, processo político, 

econômico e social que marca o surgimento dessas categorias, é um fenômeno 

que acaba por produzir indiferenciação e intolerância através da coexistência 

sociocultural contraditória. Dessa forma, esses termos teóricos vêm em tempo 

de relativizar os binarismos tradição-modernidade, subalterno-hegemônico.  

Na literatura, logo na superfície do texto, isso já aparece pela linguagem 

acelerada, descontínua, fruto das rupturas e gestações imateriais de 

monumentalização versus transformações. Canclini (2013) chama atenção para 

a tendência que os projetos modernos têm de se apropriar de bens históricos e 

tradicionais e embalsamá-los. Isso cria patrimônios de cultura que atravessam a 

história e suas mudanças, levando consigo a ideologia dos setores oligárquicos, 

do tradicionalismo substancialista, idealizado e teatralizado.  

Por isso, ele afirma ser fundamental filtrar as ideologias que não se 

encaixam na atualidade, bem como as identidades, as quais estão a mudar 

incessantemente, e respeitar as interferências do presente sobre as memórias, 

percebendo, assim, as urgências da sociedade contemporânea. 

 Huyssen (2014) também acredita que o presente é uma era de novas 

versões e, quando necessário, de restauração, pois trabalhar com a ruína é 

inerente ao tempo de revisão em que vivemos, no qual o passado é um presente 

residual, mas que não se tem mais acesso, a não ser por revisitações, 

influenciadas com as urgências do hoje e com as memórias do ontem.  

 Importa, portanto, a consciência para com as funcionalidades da 

memória, como a legitimação e a deslegitimação, segundo explica Assmann 
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(2011), o que quer dizer cuidado tanto com a política da monumentalização do 

poder dominante, cultivador do passado, quanto com a política da subversão 

fundamentalista do poder opositivo, sedente por futuro.  

 O tempo presente problematiza as contradições estabelecidas na euforia 

da modernidade e intensificadas na velocidade da globalização. Nesse contexto, 

Bhabha (2013) vê a hibridização como positiva, pois produz nova tradução 

cultural, sendo assim uma fonte criativa e pertinente, fluente e natural. Nela, o 

passado e o presente articulam-se e renovam-se através da rememoração. Esse é 

capaz de transformar o presente da enunciação no memorial do que foi 

amputado, comportando-se, então, como um espaço para negociação da 

identidade e da história formativa.  

 Nesse cenário, a discussão em torno de territórios se atualiza. Deleuze 

(2012) acredita que a desterritorialização é o abandono forçado do território 

natal, o que gera mudanças identitárias e, consequentemente, questionamentos 

sobre o grupo original, levando a uma crise existencial do indivíduo migrante ou 

em trânsito. Nesse caso, a busca do equilíbrio requer a presença de errância.  

 Na literatura contemporânea, tudo isso deságua em uma narrativa 

fragmentada, marcando a estranheza de não ser formado e definido por uma 

única cultura, por um único local. Estranheza própria de um sujeito que habita a 

borda, vários mundos, os quais o habitam independente do lugar, mas que 

nenhum lhe pertence. Ser proscrito leva à necessidade de retomar os fios do 

passado através da memória, responsável por fornecer ao indivíduo 

significados, propósitos e identidade (OLMI, 2006).  

 Memória é devir, nunca é estável, estanque ou neutra. Assim, ela se 

constitui em desterritorialização, não só do passado, mas também do presente, 

um processo interligado. Esse exercício de reconstrução confere em si 

hibridização, causa e efeito da rememoração.  

 Desse modo, memória é desterritorializar quem está suspenso, 

resgatando o imaterial, a marca da experiência; é também hibridar o que e 

quem está híbrido. Memória é, enfim, fruto do estranhamento de um indivíduo 

que sente não pertencer, por estar e ser hibridizado, o que gera pertencimentos 

provisórios de identidade, fenômeno que a pós-modernidade levou os 

indivíduos contemporâneos a vivenciar, como explica Hall (2006).  
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 Já que, nessa jornada, não é fácil entrever uma natureza real para a 

estrutura social e individual, o centro não é o centro e nada ao redor é 

qualificado para organizar uma identidade – que naturalmente anseia por estar 

no centro e ser esteio do sujeito –, pois o que está fora irrompe e impõe-se 

sempre. Configura-se, assim, uma identidade desterritorializada, onde as 

paredes são móveis e híbridas, transgredindo e operando-se a partir de dentro, a 

partir da memória. 

 

3. CRUZANDO TEORIA E ANÁLISE EM O AMOR DAS SOMBRAS 
 

 Ronaldo Correia de Brito, em entrevista ao Jornal do Commercio Online 

(GUEDES, 2015), explica que escreve uma literatura que fala do não 

pertencimento, de indivíduos em deslocamento, indivíduos migrantes; uma 

literatura que trata de memórias e de ruínas. Ele conta que nasceu e fora criado 

em um mundo em transformação, em que as pessoas estavam sempre indo 

embora, talvez por isso privilegie o movimento dos indivíduos que estão sempre 

inquietos, perplexos diante da modernidade, das ambivalências da 

contemporaneidade. São homens que carregam um peso forte do arcaico, do 

tradicional, mas que não ignoram as reticências do presente, estando, por isso, 

sedentos por um lugar – ainda que imaterial – dentro desse mundo pós-utópico.  

 Nesse sentido, percebe-se que a literatura de Ronaldo suscita o 

cruzamento de estudos teóricos em torno de memória, de desterritorialização, 

de hibridismo e, consequentemente, de identidade. Temas tão em voga na 

atualidade, que participam das inquietações e das discussões dos estudos 

contemporâneos. Na obra O amor das sombras (BRITO, 2015), a partir da qual 

foram gestadas as inquietações para este trabalho, é possível flagrar essas 

categorias com distinção, como veremos.  

 No conto Noite (BRITO, 2015), vemos o embate do novo com o antigo, 

não só através da memorialização, mas também através de objetos e costumes, 

novidades do presente, que se chocam com personagens que mantêm seus 

ritmos ligados ao passado. Mariana e Otília são duas idosas que moram em uma 

casa antiga de um sertão pernambucano, são memórias vivas, em ruínas, e 

juntamente aos terrenos onde moram, são vítimas de um movimento de 
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teatralização e de monumentalização que Evandro implanta em torno delas, a 

fim de se beneficiar com a mumificação do passado. Evandro, sobrinho e 

herdeiro da casa das senhoras, que mora na capital Recife e transforma a casa 

em um museu, deixando que elas lá habitem por suposta caridade. Aos fins de 

semana, leva os familiares para lá para curtir a piscina recém-construída e 

churrascos.  

 Todo o conto é permeado de incursões modernas em um espaço sertanejo 

velho e novo ao mesmo tempo. Vê-se a presença do consumismo na pequena 

cidade do lugar e de tecnologias atuais – celulares, carros enormes, tratores, 

máquinas de plantio e colheita, carros de polícias e ambulâncias –, 

acompanhadas de todos os seus barulhos. Claro, o sertão, como a maior parte 

do mundo, passou pelos processos de capitalismo e de globalização ao seu modo 

e se modernizou, o velho é apenas a casa museificada onde Otília e Mariana 

habitam, alheias aos artefatos modernos e às comodidades da internet, só 

ouvindo os barulhos e as conversas das pessoas ao redor. ―Sozinhas, as duas 

irmãs se movimentam entre as paredes que enxergaram sem nitidez ao 

abandonarem o útero materno, trocando-o por um mundo que agora lhes 

parece incompreensível‖ (BRITO, 2015, p. 17). Todo esse fluxo banal e ingrato 

desmonta a aura sacralizada do espaço sertanejo que a literatura regionalista 

implantou.  

 Assim, com esse conto discute-se memória e o perigo da 

patrimonialização, desterritorialização e as visitas constantes da 

reterritorialização, hibridização e seus fluxos de pessoas, serviços, produtos e 

ideias em trânsito. Mariana é assombrada constantemente por retratos na 

parede e pelos objetos que se vê obrigada a conservar, remetendo, sem 

utilidade, a um passado que não faz mais sentido, bem como pelo ―fio partido 

das lembranças‖ (BRITO, 2015, p. 13), em busca de se conectar com os vários 

tempos dentro de si. De outro ponto de vista, daquele que se apropria do 

passado sem o ter experienciado, Evandro e seus familiares, tem-se o fetiche de 

museificá-lo e de visitá-lo. A desterritorialização é desejada, natural e 

consentida; Mariana inveja quem vai embora. E o hibridismo está em tudo, das 

pessoas aos objetos; este espaço mostra estar em transformação e tudo nele 

demonstra fluxos constantes entre presente e passado. 
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 O conto Bilhar (BRITO, 2015) permite também entrever essas 

discussões. José é um menino atormentado entre as memórias da família e seus 

desejos de futuro. Não se encaixa no espaço arcaico onde vive, anseia por mais 

intelectualidade. Pode ser inculto, mas esse espaço não estacionou 

culturalmente, acompanhou as mudanças do tempo; o bispo reclama que ―o 

mundo antigo se despedaçara, não havia mais valor supremo e absoluto, no seu 

lugar surgira uma anarquia de valores e cada um vivia a seu bel-prazer‖. 

(BRITO, 2015, p. 39).  

 José gostava de encontrar sentidos para o mundo através da literatura, 

mas temia que mesmo ela não conseguisse responder às suas perguntas, pois o 

mundo se transformava muito rápido e na sua família o apego aos mitos, às 

tradições e ao sobrenatural continuava a ditar as rédeas. O passado exerce seu 

fascínio por essas memórias de costumes e, curiosamente, pelos hibridismos 

genealógicos, a família se considerava herdeira também de judeus e mouros. 

 Em determinado momento, quando José consegue desenredar certos 

segredos da família que o assombravam, ele se sente livre, cruza a linha férrea 

no sentido contrário à sua casa e à água parada, e por isso imunda, do poço da 

cidade. Os trilhos encarnam o hibridismo, fazendo transitar o novo entre o velho 

e vice versa; a água suja do poço critica o reterritorializar e seu alívio elogia o 

libertar-se do seio original. Memórias suscitam segredos, medos e amarras para 

José, que se sente viver somente ao conseguir lidar com elas. 

 O conto Força (BRITO, 2015) se passa em uma cidade de interior da 

Inglaterra, o que já nisso demonstra a força dos processos de hibridização e de 

desterritorialização por que passa a nossa sociedade globalizada, em que uma 

cidade inglesa se torna próxima e o sertão é o mundo. O lugar não importa 

tanto, pois por si só ele nada define, como era no regionalismo; mais importam 

os dilemas do indivíduo em busca de pertencimento e entendimento. O conto 

trata do sofrimento de uma senhora no processo de esquecimento de suas 

memórias, devido a uma doença. O ato de memorializar confere identidade, 

significados e propósitos à vida do indivíduo, sem isso, ele se perde de si mesmo 

e da vida ao redor. 

 Elvira Madigan é pintora, acostumada a desenhar imagens; sem as 

imagens da sua própria vida, ela se atormenta frente à tela em branco. A água 
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nos pincéis, assim como as ressonâncias da memória, ―é o símbolo das energias 

inconscientes, das virtudes informes da alma, das motivações secretas e 

desconhecidas‖ (BRITO, 2015, p. 77), e, por isso, água e memórias fluem e 

tendem à dissolução. A tinta é a marca, os atos, as definições finais. Juntos e 

bem conduzidos, água e tinta, memória e suas marcas, são harmonia; mas 

separadas e desordenadas, a tinta marca o erro, o caos, enquanto a água se 

dissolve sem forma, como o inconsciente, o desconhecido, como o esquecer, o 

não ofertar sentido, o não lembrar os sentidos. 

 O conto Magarefe (BRITO, 2015) trata de desterritorialização em relação 

à memória, discutindo em todo o processo hibridismos e identidades. O 

narrador foi um menino habitante do Crato, uma cidade no sertão cearense, 

onde um certo homem jogava futebol, trabalhava em um açougue e morava 

atrás dele em um quartinho. Esse menino estudou, saiu do local, se formou 

médico e trabalhava em um hospital público na capital. O homem também 

decidiu sair, foi seguir uma oportunidade de jogar para um time maior na 

capital. Não deu muito certo para ele, envelheceu e ―não deixou esposa, nem 

filhos, nem casa própria. Nunca se sentiu proprietário de alguma coisa. Se não 

der certo, retorna.‖ (BRITO, 2015, p. 86). O passado que lhe formara nunca lhe 

deixou. Ele acaba morrendo no hospital que o menino narrador trabalhava 

como médico. Nesse momento o menino se reporta para quem foi, bem como 

naquele velho ainda existia o jovem que tinha sido. 

 Assim, a memória é capaz de comandar o tempo, tornar o passado ativo e 

o presente desimportante; é capaz de definir o indivíduo e conferir-lhe sentidos, 

o que não é papel dos espaços sacralizados do sertão, que mais uma vez 

mostram não ser definidores na literatura contemporânea. O médico 

globalizado ―não diferia do menino que espreitava a rua de uma janela, 

sonhando com as sessões de cinema aos domingos‖ (BRITO, 2015, p. 84). A 

memória sujeita o indivíduo, não seu espaço de origem; a memória dá 

significado às situações e ao tempo, dá raízes às ruínas do passado, dá 

pertencimento. 

 O conto Mellah (BRITO, 2015) se passa em São Paulo e suas personagens 

são oriundas do Marrocos. O hibridismo e a desterritorialização são fortemente 

explorados no conto, aliados à memória e à discussão de identidades. O 
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protagonista se sente proscrito de tantas e tantas migrações que ele e sua família 

costumaram epreender; ele próprio não entende o porquê dos movimentos, é 

como um vício, uma necessidade paradoxal de se buscar. A memória é uma das 

formas de lhe conferir a ideia de pertencimento e, com isso, identidade. Com 

isso, percebe-se mais uma vez que os espaços não definem, não sujeitam, que o 

regional no contemporâneo é um universal em trânsito. 

 A força dos movimentos contemporâneos é exaltada:  

Excitado pelo escândalo, tomou café num ambiente sórdido, 
reconheceu a música de Mali, comprou o disco Pieces of Africa do 
quarteto de cordas norte-americano Kronos Quartet – com as 
composições de sete músicos africanos –, sentiu uma lufada de vento 
nas costas, a certeza de que o mundo permanecia em movimento e 
pouco adiantara o rei de Fez mandar cercar o mellah de muralhas, 
erguê-las próximo ao seu palácio para manter os moradores vigiados e 
protegidos. De nada valera os esforços de tonar impermeáveis as 
fronteiras, elas se moviam como dunas no deserto. [...] Sua gente não 
devia esquecer as lições dos guetos, jamais levantar novos muros 
contra a inércia natural do mundo, a lei que garante que na ausência 
de forças um corpo em repouso continua em repouso, e um corpo em 
movimento continua em movimento. (BRITO, 2015, p. 89). 

 Esses movimentos são culpados pela busca identitária dos indivíduos e, 

ao mesmo tempo, responsáveis por parte das significações do homem atual 

representado no nosso protagonista clandestino e solitário, que acumula em sua 

bagagem as pistas heterogêneas e confusas da sua jornada. O movimento gera 

respostas e também dúvidas, necessidades de pertencer: ―Por que vive se 

expulsando dos lugares? Talvez porque não consegue recompor a paisagem que 

trouxe nos olhos, quando atravessou o mar, repetindo sua gente.‖ (BRITO, 2015, 

p. 91). Dessa forma, a memória sabota as novidades encontradas nesses 

movimentos. A busca pelo que deixou no passado de sua origem embota o 

encontro com um novo presente cheio de surpresas. A desterritorialização no 

mundo contemporâneo da hibridização é uma categoria natural, mas também é 

a memória, efeito irremediável desse processo, no qual a identidade sofre os 

prejuízos e os ganhos. 

 No conto Atlântico (BRITO, 2015), vê-se o embate do novo e do antigo 

fruto das hibridizações constantes da atualidade. A memória também aqui é um 

fantasma, a delimitar as personagens, ela se representa duplamente em medo 

das verdades e em desejo de autoconhecimento. As díspares classes sociais, 

resultado dos processos de capitalismo por que passou a cidade do Recife, são 

muito tematizadas no conto, mostrando resultados incômodos das travessias 
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imperfeitas da hibridização no local. Dentro da história, uma personagem 

reflete sobre casos reais do seu meio e os relaciona ao roteiro do filme Tess do 

cineasta Roman Polanski. Essa reflexão introduz rastros de globalização nas 

personagens e na voz do narrador, desmontando fronteiras culturais e físicas de 

outros tempos, o que oportuna, inclusive, discutir a atualização das identidades 

de um indivíduo. 

 O conto Helicópteros (BRITO, 2015) se passa em Recife e suas 

personagens são oriundas da Siria. Também aqui, percebemos a autoridade da 

memória, da ligação a um povo e a um país através da experiência e de suas 

lembranças. A desterritorialização que as personagens empreenderam ao sair de 

seu território natal traz juntamente a discussão da hibridização e de suas 

problemáticas identitárias. O movimento é mais uma vez evocado como 

irremediável e necessário, o que leva ao não pertencimento e a necessidade de 

buscar a memória para legitimar-se e pertencer a algo. 

 No conto Perfeição (BRITO, 2015) a memória é um sofrimento e ao 

mesmo tempo uma dádiva. Lembrar é saber que o que houve não há mais, 

porém também confere identidade e significados à vida. Gonçalo é um senhor 

que purga sua solidão, velhice e doença do esquecimento na companhia de suas 

memórias fugidias e ao mesmo tempo insistentes. Professor aposentado, ele é 

detentor de muita intelectualidade, o que fornece ao conto vários rastros de 

hibridismos com outras culturas e tempos.  

 O conto se passa em sua casa, mas nem por isso sente-se a imobilidade, 

uma vez que a memorialização e a hibridização dos conhecimentos acionados 

pela personagem movimentam a leitura em uma casa abarrotada de passado. Os 

espaços mostram que perderam seus contornos limítrofes, o que encarcera no 

contemporâneo são as memórias, definidoras de identidades e fronteiras dos 

desejos. Apesar da doença de Gonçalo, não foi contemplado com o 

esquecimento completo e sua identidade se dá em arroubos: ―As lembranças 

chegam de assalto, diferente da chuva caindo aos pouquinhos. A memória é 

traiçoeira, sem consideração pelo dono. retorna em voos laterais, nunca de 

frente‖. (BRITO, 2015, p. 150). 

 No conto Sombras (BRITO, 2015), desterritorialização e memória entram 

juntas em discussão. Maria Alice é uma mulher solitária e estanque, noiva 
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irrealizada que vive para cuidar do pai e do seu jardim. Vítima da sua 

imobilidade, ela sofre com o desejo impedido de se desterritorializar, que 

significaria negligência para com a suposta obrigação com sua família, mas 

também o começo da sua vida, de novidades e de experiências que anseia ter. 

Assim, o movimento é uma dádiva, é oportunidade de momentos e 

conhecimentos que de outra forma não existiriam, e a memória, aqui, é o 

cárcere que impede esse desfrutar, bem como a lembrança desejosa por 

novidades. 

 O conto Véu (BRITO 2015) discute hidridização e desterritorialização 

como fatores capazes de ofertar sucesso para o indivíduo. Estudo, patamar 

social e viagens são conquistas que as personagens do conto adquiriram a partir 

desses processos, o que serve de vergonha para quem não seguiu o mesmo 

caminho. 

 No conto Amor (BRITO, 2015), as personagens se parecem com Maria 

Alice, pois são vítimas do impedimento de se desterritorializar e são prisioneiras 

da memória. Delmira é casada, tem uma filha e perdera uma outra filha. A 

lembrança dessa dor a atormenta e a encarcera dentro de si mesma. Paralelo a 

isso, seu marido a proíbe, bem como a filha, de sair de casa. Essa privação vai se 

tornando dia a dia um fator de enlouquecimento e alienação para as 

personagens, que escutam os sons da vida lá fora sem poder vivê-la, convivendo 

apenas com o desejo pelo novo e com a memória dolorosa do passado. Sem 

movimentação, o tempo para; tudo é espera, tudo é passado e tudo é presente; a 

vida se torna mítica. 

 O conto Lua (BRITO, 2015), o último da coletânea, fecha brilhantemente 

essa discussão em torno de memórias, identidades, hibridismos e 

desterritorializações. Nele, o personagem principal é um roteirista, que fará um 

filme cenarizado no sertão nordestino. Ele, no entanto, se vê impelido a 

enfatizar o sertão embalsamado pela política regionalista do século 20: 

Não queríamos falsificar o imaginário que o Romance de 30, os filmes 
de cangaço e os delírios de Glauber Rocha tinham exportado para o 
Brasil e o restante do mundo. Sertão de verdade precisava ser árido, 
cinza, marrom, imagem em preto e branco de miséria e revolta. Nosso 
filme falava de almas assombradas. Os castigos vinham do céu, a 
justiça de Deus, que também havia sido expulso daquele território. 
Cada um por si e Deus contra todos. Repetia o título original de um 
filme de Herzog, enquanto lá fora a chuva ia chovendo, a goteira 
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pingando e o sertão adquirindo vida, cores bem diversas das sombras 
do nosso roteiro. (BRITO, 2015, p. 214).  

 Os sertões que visita para as gravações prejudicam esse imaginário, 

globalizaram-se e adiantaram-se, bem como se encontravam bastante verdes 

devido às chuvas. Por fim, encontram um cenário ideal em Exu, lá as chuvas 

ainda não haviam chegado, propício a fortalecer o pobre gosto pelo exótico do 

público urbano que fosse assistir ao filme. 

 Nessa jornada, o roteirista, nascido em um sertão, memorializa fatos da 

sua própria infância e reflete as mudanças ocorridas nesses espaços fortemente 

imaginados e mitificados pela cultura nordestina e brasileira. O personagem 

acredita que seu filme é uma tentativa individual de conciliação: ―Meu 

movimento é a busca de um remédio que anule a obsessão. Repito essa história 

desejando reconciliar-me com os fantasmas que me apavoram. Luto e me 

reconcilio, luto novamente e desse modo progrido.‖ (BRITO, 2015, p. 208).  

 Em suas andanças, percebe que o passado desses locais vem sendo 

constantemente apagado pelas modernizações, só restando na memória de 

quem o viveu, o que assombra e gera uma disparidade identitária entre passado 

e presente. Seu filme aborda essa inquietação diante das hibridizações e 

transformações do nosso mundo: ―Meu filme mostra uma sociedade que perdeu 

a memória e os vínculos com o passado mítico, ingressou na pós-modernidade, 

mas não tem futuro.‖ (BRITO, 2015, p. 216).  

 Apesar nos receios de perder referências, o personagem continua suas 

andanças, seus movimentos, suas hibridizações e desterritorializações 

irremediáveis, como é nosso mundo contemporâneo. Nele, o movimento nunca 

para, mas a memória também não, em busca de essência, do passado formador 

e do futuro que se teme não encontrar. 
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NARRATIVA ELETRÔNICA E GÊNEROS COMUNICACIONAIS 
DIGITAIS: novas perspectivas para formação de leitores e escritores 

multimídia 
 

Joanita Baú de Oliveira 

O presente trabalho aborda as potencialidades educativas de narrativas 
construídas através de gêneros comunicacionais digitais. A partir do advento da 
internet e das novas mídias, diversas obras literárias foram realizadas mediante 
uso de e-mail, chat, redes sociais e mensagens de voz ou texto. A utilização de 
gêneros que estão cada vez mais disseminados nas práticas de leitura e escrita 
cotidianas sugeriu a hipótese de possíveis usos pedagógicos desses trabalhos. 
Após levantamento e análise, chegou-se à conclusão de que essas narrativas 
podem trazer contribuições significativas para o ensino de língua vernácula e 
estrangeira, bem como para o letramento literário e digital. 

Palavras-chave: Narrativa eletrônica. Gênero digital. Letramento 

 

ABSTRACT: The present work deals with the educational potential of 
narratives constructed through digital communicative genres. Since the advent 
of the internet and new media, various literary works have been carried out 
through the use of e-mail, chat, social networks and voice or text messages. The 
use of genres that are increasingly disseminated in daily reading and writing 
practices suggested the hypothesis of possible pedagogical uses of these works. 
After a survey and analysis, it was concluded that these narratives can bring 
significant contributions to the teaching of vernacular and foreign language, as 
well as to literary and digital literacy. 

Keywords:  Eletronic narrative. Digital genre. Literacy 

 

INTRODUÇÃO 

 Os pertencentes às gerações X e Y seguramente se lembram de terem 

produzido cartas na escola, sob as instruções de professores e manuais que 

regiam as características próprias desse gênero. Eles, provavelmente, ainda 

recordam que textos escritos com fins de comunicação interpessoal também 

permeavam o cotidiano escolar através de bilhetinhos trocados durante as aulas, 

que passavam, sub-repticiamente, de mão em mão, até atingir o destino final, 

para não chamar a atenção do mestre. Mas, certamente, para a geração Z, que 

espera ansiosa pela distração dos professores para trocar likes nas redes sociais, 

uma aula voltada à produção de gêneros comunicacionais como cartas e 
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bilhetes, se tornaria monótona, mais uma daquelas tarefas que se fazem para 

obter notas e conceitos, e até ultrapassada pelo uso cada vez menor desses 

gêneros no contexto contemporâneo.  

 A mesma geração Z também sentiria como obsoleta uma aula voltada à 

produção de gêneros comunicacionais de uso mais recente, como chat e 

mensagens de voz e texto enviadas via celulares, aplicativos ou redes sociais. 

Pelo amplo uso e conhecimento que a maioria dos alunos da educação básica 

possuem acerca dessas novas mídias e recursos, é possível supor que 

certamente, em uma aula com tal propósito, não demoraria mais do que cinco 

minutos para que a posição entre discentes e docentes se invertesse 

completamente. 

 Isso, evidentemente, não significa que os gêneros comunicacionais 

digitais devam ser ignorados no ambiente escolar ou, ainda, que se deva assumir 

a inglória tarefa de excluí-los da sala de aula. A discussão e o trabalho educativo 

envolvendo chats, e-mail, blog, mensagens instantâneas, entre outros, são de 

suma importância para o chamado letramento digital. Mas, pelas suas 

características híbridas e mutantes, esses novos gêneros requerem uma 

abordagem menos regulatória e prescritiva e mais colaborativa, com vistas a 

análises, questionamentos, descobertas, reflexões e uso consciente das novas 

mídias e seus recursos. 

 A fim de encontrar materiais e metodologias que possam cumprir esse 

preceito, levantou-se a hipótese de possíveis potencialidades pedagógicas de 

objetos artísticos e literários que fazem uso de gêneros eletrônicos ora 

mencionados. Com objetivo de avaliar tal suposição, a princípio, realizou-se 

pesquisa bibliográfica, que pudesse embasar uma discussão a respeito da 

relação entre gêneros do discursos e múltiplos letramentos, incluindo o digital. 

Em seguida, fez-se levantamento e categorização de narrativas produzidas a 

partir mensagens de vídeo, voz e texto, etc., trocadas entre dois ou mais 

interlocutores. Por fim, mediante análise crítica, buscou-se identificar possíveis 

conteúdos ou atividades educativas que possam ser desenvolvidos a partir do 

material levantado. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
719 

 

1. GÊNEROS DO DISCURSO E LETRAMENTOS 

 Conforme Soares (1999), letramento é uma palavra pertencente ao 

vocabulário técnico das áreas da educação e lingüística, que surge, no contexto 

brasileiro, por volta da segunda metade da década de 80, derivada da palavra 

inglesa literacy. O referido termo designa ―o estado ou condição que assume 

aquele que aprende a ler e escrever‖ (SOARES, 1999, p. 17). Tal definição traz 

implícita a ideia de que a aquisição da tecnologia da escrita implica em 

alterações nas ordens sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 

linguísticas, entre outras. Portanto, letramento pode ser compreendido como ―o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a 

condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de ter-

se apropriado da escrita‖ (SOARES, 1999, p. 18). 

 Diante dessa conceituação, se torna clara a diferença que Soares (2004a, 

2004b) busca traçar entre alfabetização e letramento. O primeiro é entendido 

como apropriação do sistema convencional de escrita. O segundo, por sua vez, 

compreende a participação competente em práticas sociais que envolvem a 

leitura e a escrita. 

 A concepção de que letramento refere-se mais a atividades de escrita e 

leituras realizadas pelas pessoas em seu cotidiano do que a um conjunto de 

habilidades passíveis de serem aprendidas, é concernente com a teoria social do 

letramento proposta por Barton e Hamilton. As noções de prática, eventos e 

textos formam o tripé da referida teoria. Assim, propõem-se que letramento (ou 

literacy, conforme o termo original) ―é melhor entendido como um conjunto de 

práticas sociais; essas podem ser inferidas de eventos que são mediados por 

textos escritos‖ (BARTON; HAMILTON, 2003, p.8, tradução nossa).  As 

práticas de letramento (literacy pratices) são definidas como ―as formas 

culturais gerais de utilização da linguagem escrita que as pessoas aproveitam em 

suas vidas. No sentido mais simples, as práticas de letramento são o que as 

pessoas fazem com o letramento‖ (BARTON; HAMILTON, 2003, p.6, tradução 

nossa). Desse modo, torna-se claro que as práticas de letramento estão inseridas 

em objetivos e atividades culturais mais amplas e são padronizadas por 

instituições sociais e relações de poder, de modo que algumas são mais 

dominantes, visíveis e influentes do que outras. Já o outro conceito básico, isto 
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é, os eventos de letramento (literacy events) são definidos como ―atividades 

onde o letramento tem uma função [...] são episódios observáveis que surgem 

de práticas e são moldados por ela‖ (BARTON; HAMILTON, 2003, p.7, 

tradução nossa). A noção de evento aponta para outra importante asserção 

acerca da natureza do letramento, a de que ele é sempre situado em um contexto 

social e, portanto, varia ao longo da história e de cultura para cultura. Por fim, 

os textos são apontados como ―parte crucial dos eventos de letramento, e o 

estudo do letramento é parcialmente um estudo de textos e de como eles são 

produzidos e usados‖ (BARTON; HAMILTON, 2003, p.7, tradução nossa).  

 Embora tenham tomado textos escritos como ponto de partida para 

análise das práticas de letramento que ocorrem em eventos cotidianos, Barton e 

Hamilton perceberam que, a língua escrita é usada em conjunto com outros 

sistemas semióticos como símbolos matemáticos, notações musicais, mapas e 

imagens. Desse modo, enfatizam que existem diferentes letramentos associados 

com diversos domínios da vida: 

Olhando para diferentes eventos de letramento fica claro que 
letramento não é o mesmo em todos os contextos; ao invés 
disso, há diferentes letramentos. A noção de diferentes 
letramentos tem vários sentidos: por exemplo, práticas que 
envolvem diferentes mídias e sistemas simbólicos, tais como um 
filme ou computador, podem ser consideradas como diferentes 
letramentos, como letramento fílmico e letramento 
computacional. Outro sentido é que práticas em diferentes 
culturas e línguas podem ser consideradas como diferentes 
letramentos (BARTON; HAMILTON, 2003, p.9, tradução 
nossa).  

 Os postulados de Barton e Hamilton acerca da multiplicidade e 

variabilidade do letramento, bem como da atuação de diversos sistemas 

simbólicos coexistindo em eventos e práticas de letramento são fundamentais 

para compreensão do impacto que as novas mídias têm provocado no mundo 

contemporâneo. É inegável que o advento da informática e da internet 

promoveu o surgimento de um novo tipo de letramento, o chamado letramento 

digital. Este, pela característica própria das mídias digitais de agregar 

linguagens tão diversas como textos escritos, imagens, sons (graças à 

capacidade de converter qualquer dado em sequências numéricas), requer além 

de conhecimentos próprios da esfera da informática, habilidades para 

compreender e operar com textos/objetos intersemióticos. 
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 Conforme Lima (2015), um indivíduo pode deter conhecimento acerca do 

funcionamento de hardware e software (parte física e lógica) das tecnologias de 

informação e comunicação, tais como computadores, tablets, programas, 

aplicativos, etc., e não ser letrado digital. O domínio da técnica que permite 

acessar e manusear às novas mídias corresponde apenas ao nível de 

alfabetização digital. Já o letramento digital pressupõe o uso da tecnologia para 

participação nas práticas sociais da cibercultura. O letrado digital, portanto, 

corresponde ao indivíduo que está inserido nas práticas sociais no mundo 

digital, as quais incluem não só a produção e leitura de textos escritos na tela do 

computador, mas também a interação com objetos multimídias, que podem 

conter sons, imagens, vídeos, etc. 

 A diferenciação entre alfabetização e letramento digital revela que este 

último não é de responsabilidade exclusiva dos profissionais da informática. As 

multiplicidade e especificidade dos gêneros textuais que circulam nas novas 

mídias apontam para o papel fulcral dos professores da área da Linguagem, 

códigos e suas tecnologias na inclusão dos indivíduos nas práticas sociais da 

cibercultura. Afinal, como lembra Xavier (2007, p. 143), 

As Práticas Sociais e os eventos em geral (não só os de 
letramento) são mediados e efetivados por gêneros orais, 
escritos e, agora também, os digitais. Esses assumem caráter 
essencial dentro das atividades específicas de letramento, já que 
estudar os tipos de letramento é parte do estudo dos gêneros de 
texto, para se saber como eles são produzidos, utilizados e 
adaptados a cada situação vivida pelo indivíduo pertencente a 
dada comunidade que está em processo constante de interação 
entre seus membros. Por essa razão é que dizemos que o 
advento da Internet vem contribuir para o surgimento de 
Práticas Sociais e Eventos de Letramento inéditos, bem como 
deixa vir à tona gêneros textuais, até então, nunca vistos nem 
estudados. Os dispositivos informáticos hoje disponíveis na 
rede digital de comunicação possibilitam a criação de formas 
sociais e comunicativas inovadoras que só nascem pelo uso 
intenso das novas tecnologias.  

 Além de necessário para participação efetiva dos indivíduos nos eventos e 

práticas sociais de letramento, o estudo dos novos gêneros digitais muito pode 

contribuir para novas reflexões e descoberta no campo das linguagens. 

Conforme Marcuschi (2008, p.200) a análise dos gêneros digitais é relevante 

em pelo menos quatro aspectos: 
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(1) são gêneros em franco desenvolvimento e fase de fixação 
com uso cada vez mais generalizado; (2) apresenta 
peculiaridades formais próprias, não obstante terem 
contrapartes em gêneros prévios; (3) oferecem a possibilidade 
de se rever alguns conceitos tradicionais a respeito de 
textualidade; (4) mudam sensivelmente nossa relação com a 
oralidade e a escrita, o que nos obriga a repensá-la. 

 Diante dessas prerrogativas, considerou-se que abordagem desses novos 

gêneros comunicacionais, em sala de aula, através de narrativas eletrônicas 

podem atender a esses quatro aspectos, uma vez que utilizam gêneros de uso 

cada vez mais recorrente, como e-mails, chats, mensagens instantâneas, os 

quais, pelas suas peculiaridades, permitem uma abordagem contrastivas entre si 

e com gêneros anteriores, como cartas e bilhetes, propiciando reflexões e 

revisões acerca de conceitos tradicionais de textualidades e das diferenças entre 

o oral e o escrito. 

2. LEVANTAMENTO DE NARRATIVAS CONSTRUÍDAS COM 
GÊNEROS COMUNICACIONAIS DIGITAIS 

 O uso de gêneros comunicacionais para criação de obras literárias não é 

novidade.  Cartas escritas em versos compõe a obra Heroides, produzida pelo 

poeta Ovídeo (43 a. C. – 18 d. C.), ainda no Império Romano. No campo da 

prosa, considera-se Processo de cartas de amores que entre dos amantes 

passaron, de Juan de Segura, publicado em 1548, o romance mais antigo a usar 

o envio de correspondências como mote para o desenvolvimento da narrativa. O 

auge da técnica de simular a troca de cartas para construção de enredos, 

entretanto, ocorreu somente no século XVIII, com a produção de diversos 

romances epistolares que se tronaram clássicos da literatura, tais como Pamela 

(1740), de Samuel Richardson, A nova Heloísa (1761), de Jean-Jacques 

Rousseau; Os sofrimentos do jovem Werther (1774), de Johann Wolfgang von 

Goethe; As ligações perigosas (1782), de Choderlos de Laclos. No século 

seguinte, essa forma romanesca entrou em declínio, apesar do aparecimento de 

obras de extreme relevo, como Memórias de duas jovens esposas (1841), de 

Honoré de Balzac; Drácula (1897), de Bram Stoker e A cor púrpura (1982), de 

Alice Walker. 

 Apesar do aparente desgaste do romance epistolar, nos séculos XX e XXI 

obras literárias continuaram a inserir a carta em seus enredos, muitas vezes 
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acompanhadas de outros tipos de formas de comunicações mais modernas, 

como telegramas, diários, entrevistas, depoimentos, memorandos, cartões-

postais, manchetes e notícias de jornais. Com advento da internet e dos meios 

digitais, as ficções passaram a incorporam também e-mails, blogs, mensagens 

de texto, postagens e conversas trocadas em redes sociais e aplicativos de 

mensagens ou salas de bate-papo. 

  Para se ter uma ideia do quão larga tem sido a produção de 

narrativas que são totalmente escrita ou inserem gêneros comunicacionais em 

seus enredos, basta mencionar que em uma de suas entradas, intitulada List of 

contemporary epistolary novels, a Wikipédia categoriza noventa obras como 

romances epistolares contemporâneos. Destas, duas curiosamente ainda 

pertencem ao século XIX (provavelmente foram inseridas na lista por descuido), 

quarenta e sete foram publicadas no século XX, quarenta são do século XXI e 

uma série compreende estes últimos dois períodos, tendo sido publicada entre 

1982-2009.  

 Quanto aos elementos utilizados, observou-se que das obras listadas pela 

Wikipédia, apenas treze inclui gêneros da esfera digital. Contudo,  é preciso 

esclarecer que, embora relevante para constatar a permanência do romance 

epistolar após os séculos XVIII e XIX, as informações do referido site não são 

suficientes para dar uma dimensão dos usos da troca de mensagem na produção 

literária contemporânea. Isto porque, a lista da Wikipédia inclui apenas obras 

publicadas em inglês. Contudo, a produção de narrativas epistolares nos séculos 

XX e XXI não se limita a esse idioma. Em língua portuguesa, por exemplo, vale 

destacar obras como Nas tuas mãos, de Inês Pedrosa, e Cartas a Sandra, de 

Virgílio Ferreira, tecidas através de cartas, e @mor.com, de Regina Drummond 

e Jonas Ribeiro e Eu@teamo.com.br, de Leticia Wierzchowski e Marcelo Pires, 

que optam pelo e-mail. 

 Não obstante, a lista da Wikipédia abrange apenas textos impressos, 

deixando de fora as chamadas obras de literatura eletrônica, isto é, aquelas que, 

conforme Hayles, são nascidas no meio digital, diferindo-se, portanto, dos livros 

impressos digitalizados: 

a literatura eletrônica, geralmente considerada excludente da 
literatura impressa que tenha sido digitalizada, é, por contraste, 
‗nascida no meio digital‘ um objeto digital de primeira geração 
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criado pelo uso de um computador e (geralmente) lido em uma 
tela de computador (HAYLES, 2009, p.20). 

 Obras de literatura eletrônica, portanto, são, geralmente, produzidas ou 

incluem múltiplos recursos como hipertextos, vídeos, imagens, sons, redes 

sociais, entre outros, além de serem, normalmente, disponibilizadas em mídias 

digitais. Nesse tipo de produção, é possível encontrar diversos tipos de trabalhos 

literários, incluindo os epistolares, ou seja, constituídos por gêneros 

comunicacionais, sejam aqueles trocados através de aparelhos eletrônicos, 

sejam aqueles que remontam às tradições manuscrita e impressa. 

  Algumas produções epistolares eletrônicas são configuradas em 

hipertextos e estruturadas a partir da troca de gêneros comunicacionais como 

cartas e e-mails entre os personagens. Nessas narrativas, cabe ao leitor assumir 

o papel de um ou mais participantes da história, decidindo qual versão da 

correspondência será enviada. Em alguns casos, as decisões tomadas afetam os 

rumos e os finais da história. Portanto, uma das características chaves dessas 

obras é a interatividade com o público. Como exemplo desse tipo de literatura 

podem ser mencionadas First draft of the revolution, de Emily Short e Liza 

Daly, e Estudo em vermelho, de Marcelo Spalding.  

 Também é possível encontrar, na internet ou circulando em mídias 

digitais, vídeos produzidos através de filmagens de conversas, comentários ou 

outros tipos de interação em redes sociais e aplicativos de mensagens. Para 

desenvolver esse tipo de obra, em geral, após planejarem o roteiro da história, 

os produtores criam perfis nas redes sociais ou aplicativos para servirem de 

personagens, assumem esses papéis e, enquanto executam ações nos ambientes 

virtuais (conversam, comentam, curtem e fazem postagens), filmam a tela de 

seus computadores ou celulares. Após a edição do material gravado, lançam-no 

novamente na internet. Dentro dessa categoria, encontramos alguns vídeos no 

youtube (ver referências) que utilizaram as redes sociais como Facebook e 

Twitter e o aplicativo de mensagem WhatsApp para construção do enredo. 

 Redes sociais também podem ser usadas para produzir outros tipos de 

literatura eletrônica. Trata-se de obras que requerem que o leitor tenha uma 

conta na rede social a qual se vincula. Ao acessar esse tipo de produção 

―logado‖, o usuário fornece informações pessoais da sua conta de rede social 

(como nome, idade, e-mail), as quais passam a fazer parte da história. Nesse 
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caso, torna-se claro que essas obras se diferenciam das mencionadas no 

parágrafo acima não apenas por não ser publicada em vídeo, mas por permitir a 

interação do leitor. Esse tipo de produção também não deve ser confundida com 

textos literários publicados em redes sociais, como poesias e contos, os quais, 

em geral, não se diferenciam de materiais publicados em meios impressos. 

Como exemplo, pode ser mencionado The fuge book, de Tom Ferret, que usa 

informações pessoais do leitor e seus amigos registradas no Facebook. 

 É possível também encontrar obras que, além de gêneros 

comunicacionais, usam recursos diversos como, imagens, vídeos, músicas. 

Devido a essa configuração, podem ser disponibilizadas em sites ou em meios 

que comportem produções multimídias. Este é o caso de Nós somos uma 

correspondência, de Fernanda de Mello Gentil. 

3. ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS DE 
NARRATIVAS COM GÊNEROS COMUNICACIONAIS DIGITAIS 

 O levantamento de obras impressas e eletrônicas, exposto no tópico 

anterior, aponta que as narrativas epistolares atuais caracterizam-se pela 

diversidade de linguagens, gêneros e de mídias utilizadas para sua produção 

e/ou disponibilização. Tal característica revela o potencial dessas produções 

como recurso pedagógico significativo para o desenvolvimento de múltiplos 

letramentos e ferramenta para um ensino voltado à formação de sujeitos 

capazes de participar de forma efetiva nas práticas sociais de leitura e escrita 

contemporâneas. 

 As obras levantadas, em sua maioria, contemplam formas de 

comunicação comuns ao cotidiano de adolescentes, jovens e adultos, o que 

certamente as tornam atrativas para leitura e para o desenvolvimento de 

projetos, pesquisas e trabalhos em sala de aula.  Por outro lado, pode-se 

argumentar que a familiaridade dos alunos com redes sociais e aplicativos de 

mensagens é um ponto negativo, afinal é desnecessário ensinar aquilo que já se 

sabe. Certamente, alguns defenderam que não há razão em abordar a troca de 

mensagens em meios digitais, porque muitos alunos fazem isso rotineiramente e 

os que não possuem tal hábito podem aprendê-lo fora dos muros da escola. 

 Ocorre que ter uma conta em rede social, usar um aplicativo para envio 

de mensagens  via celular, ler texto em hiperlinks ou assistir vídeos na tela 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
726 

 

do computador não significa fazer reflexão sobre as características e os modos 

de funcionamento dos meios de comunicação digitais e os gêneros que neles 

circulam. Nesse sentido, é preciso esclarecer que trabalhar com os novos 

gêneros comunicacionais em sala de aula não é exatamente ensinar alunos a 

usar redes sociais e aplicativos de mensagens, mas tornar esses elementos ponto 

de partida para discussões, questionamentos, debates, pesquisas e descobertas 

que tornem os discentes sujeitos capazes não apenas de participar, mas também 

de refletir sobre as práticas de letramentos ocorridas em meios digitais.  

  Para tanto, a perspectiva interdisciplinar se faz necessária, dado 

que os letramentos são múltiplos e envolvem conhecimentos de vários campos 

do saber. Nesse quesito, as narrativas epistolares se mostram ferramentas de 

ensino-aprendizagem privilegiadas, pois graças à variedade de gêneros, 

ferramentas e mídias usados na produção e disponibilização desses textos, seu 

uso em sala de aula pode contemplar as diversas disciplinas que compõe a área 

de Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

  No ensino de língua materna, o tema dos gêneros discursivos é de 

extrema relevância. Pode-se partir de uma perspectiva comparada que 

contemple as características linguísticas, estruturais e funcionais de cada 

gênero. Nesse âmbito, cabe abordar o caráter histórico e as transformações dos 

gêneros ao longo do tempo, contrastando similaridades e diferenças entre os 

mais antigos, como cartas e bilhetes, e os mais recentes, como e-mails e chat.  

 Também, em perspectiva contrastiva, cabe tratar das diferenças entre 

conversas face-a-face e bate-papos virtuais, a fim de revisar conceitos 

tradicionais acerca da relação entre o oral e o escrito.  A partir de então, torna-se 

produtiva a abordagem das variedades linguísticas e seus usos na produção 

textual. É importante lembrar que, em gêneros comunicacionais virtuais mais 

informais, como a troca de mensagens instantâneas, os interlocutores 

comumente costumam usar abreviações, caracteres especiais, imagens, além de 

transgredir propositalmente a norma ortográfica, substituindo, por exemplo, 

grafemas ou sílabas que possuem sons semelhantes, como em cada = kda ou 

beijo = beijux. Acerca dessas variações na morfologia de palavras e do 

hibridismo de linguagens, Xavier (2011, p.49) propõe que são indícios de uma 

retórica digital emergente e aponta que, 
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Há vantagens visíveis da adoção desses procedimentos retóricos 
incorporados pela nova geração em suas práticas linguageiras. 
São elas: mais velocidade na produção ‗escrita‘ da mensagem 
em formato hipertextual; inserção do fator espontaneidade na 
interação por escrito; e, principalmente, grande aumento na 
atenção do interlocutor que o desafio da leitura dos enunciados 
encapsulados em semioses diversas desperta nele. Tudo isso 
poderá estimular a compreensão dos atos de fala do sujeito 
locutor e influenciar o saber e o agir do sujeito interlocutor, 
objetivos de todo empreendimento retórico-linguageiro. 

 Logo, ao invés de serem condenadas como erros, as características 

próprias das comunicações virtuais devem ser abordadas em sala de aula, a fim 

de que se descubra as intenções dos interlocutores ao adotar abreviaturas, 

transgressões linguísticas, emoticons, etc. Só então é possível discutir a 

adequação ou inadequação desses recursos linguísticos, considerando os 

gêneros textuais e seus contextos de produção. 

 A inda no que tange ao tema dos gêneros discursivos, considerando 

que os gêneros comunicacionais são a base das narrativas epistolares, é assunto 

de extrema relevância a diferença entre os primários e secundários e a 

transmutação e absorção dos primeiros pelos últimos, conforme descrito por 

Bakhtin (2000, p. 281): 

Os gêneros secundários do discurso — o romance, o teatro, o 
discurso científico, o discurso ideológico, etc. - aparecem em 
circunstâncias de uma comunicação cultural, mais complexa e 
relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, 
científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, 
esses gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros 
primários (simples) de todas as espécies, que se constituíram 
em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. [...] 
inseridas no romance, a réplica do diálogo cotidiano ou a carta, 
conservando sua forma e seu significado cotidiano apenas no 
plano do conteúdo do romance, só se integram à realidade 
existente através do romance considerado como um todo, ou 
seja, do romance concebido como fenômeno da vida literário-
artística e não da vida cotidiana. 

 Ao tratar do referido assunto, já se adentra no âmbito do letramento 

literário, o qual também pode ser bastante enriquecido a partir de uma 

abordagem comparativa entre autores e obras dos romances epistolares antigos, 

mencionados no primeiro tópico, e as produções mais recentes, levantadas no 

segundo.  No campo historiográfico, pode-se tratar do nascimento, auge, 

declínio e ressurgimento das narrativas epistolares, com enfoque nos diversos 

tipos de gêneros e mídias empregados em cada período. No bojo desse 
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panorama, pode-se partir para observação das mudanças ocorridas nas 

características das obras epistolares decorrentes da substituição da carta por 

correspondências mais modernas. O artifício de desenvolver um enredo através 

de cartas, e-mails, chats, também pode ser contrastado com outras técnicas 

narrativas, tanto as características de livros impressos quanto as utilizadas por 

outras mídias, afinal algumas das obras epistolares contemporâneas são vídeos, 

ou usam recursos como hyperlinks. Desse modo, pode ser verificado pelos 

alunos como elementos fundamentais do narrar, como foco narrativo, tempo, 

espaço, sequência e forma de apresentação dos fatos, variam de acordo com os 

gêneros e linguagens utilizados.  

 O contraste entre literatura impressa e eletrônica e entre literatura e 

outras mídias permite dialogar com os conteúdos da disciplina de  artes, afinal a 

narrativa epistolar contemporânea é, em geral, multimídia. Nos livros físicos, 

além da linguagem verbal, encontra-se a presença de elementos visuais, como os 

chamados emoticons, usados para expressar emoções nas conversas virtuais. 

Nas obras disponibilizadas em meios digitais, conforme já ressaltado, além de 

imagens, podem surgir também sons e vídeos. Também já foi mencionada a 

existência de pequenos filmes produzidos a partir de gravações de ações e 

conversas nas redes sociais e aplicativos de mensagens.  

 Após estudo e observação do modo de funcionam das diversas narrativas 

epistolares produzidas e abrigadas em diversas mídias, é possível desenvolver 

obras semelhantes com os alunos. Os pequenos vídeos produzidos a partir da 

filmagem de interações em redes sociais ou aplicativos de mensagens são 

bastante recomendáveis, por serem criações que, além da criatividade, exigem 

poucos recursos (dois ou três celulares com acesso à internet são suficientes 

para uma produção simples). Outro trabalho artístico que pode ser desenvolvido 

é a produção coletiva de uma narrativa epistolar com múltiplos trajetos de 

leitura, a exemplo da já citada Um estudo em vermelho, de Marcelo Spalding. 

Para tanto, bastaria que, partindo-se de uma correspondência inicial, grupo 

diferentes de alunos fossem recendo e enviando respostas, gerando assim 

cadeias distintas de mensagens, que, posteriormente, poderiam ser reunidas e 

editadas, a fim de formar uma narrativa hipertextual, cujo desenvolvimento e 

desfecho são direcionados pelos links clicados pelo leitor. 
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  O ensino de língua estrangeira é requisitado pelo fato de muitas 

narrativas epistolares contemporâneas não serem nacionais. Essas obras 

propiciam a leitura de textos que simulam gêneros comunicacionais 

corriqueiros, que certamente são requeridos em práticas cotidianas de 

comunicação. Não obstante, a criação de vídeos e narrativas hipertextuais pelos 

alunos também podem ser desenvolvidas em uma segunda língua. Nesse caso, 

além de leitores, tornam-se também produtores de textos em outro idioma. 

Considerações finais 

 A inserção efetiva em diversas práticas de letramento depende muito da 

compreensão e domínio das características, funções e modos de funcionamento 

dos gêneros textuais e seus contextos de circulação.  

 Nesse sentido, acreditamos que as narrativas epistolares contemporâneas 

levantadas nessa pesquisa podem contribuir para múltiplos letramentos, não só 

pela diversidade de gêneros, mas também de mídias que são incorporadas em 

sua produção ou utilizadas para reprodução.   No que tange 

especialmente ao letramento digital, as obras epistolares recentes se tornam 

uma ferramenta preciosa porque podem propiciar aos alunos o contato, a 

reflexão e o aprendizado sobre alguns dos gêneros mais presentes nas novas 

mídias meios digitais.   

 Além da leitura dessas narrativas, propõem-se a produção de criações 

artísticas similares, a fim de dar aos discentes a oportunidade de produzir textos 

próprios do mundo virtual. Nesse caso, a inserção em práticas sociais de 

letramento digital torna-se mais efetiva, porque alicerçada em eventos reais de 

comunicação. Não se trata apenas de ler e compreender as criações multimídias 

que circulam na tela de celulares, tablets e notebook. Trata-se também de 

tornar-se produtor desse tipo de criação. 

 Diante do exposto, propomos uma última reflexão a partir das palavras 

de Marcuschi (2004, p. 17) a respeito do ensino de gêneros no contexto escolar 

contemporâneo: ―já se pode indagar se a escola deverá amanhã ocupar-se de 

como se produz um e-mail e outros gêneros do discurso eletrônico ou pode a 

escola tranquilamente continuar analisando como se escreve cartas pessoais e 

bilhetes‖. 
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A FORÇA DA ORALIDADE NA TRADIÇÃO E NA LIBERTAÇÃO DE 
UM POVO: diálogos entre a literatura oral africana e a literatura oral 

nordestina 
 

Aline Medeiros de Oliveira139 
Brenda Camila Siqueira da Silva140 

Eliana da Silva Souza141 
 

A literatura africana revela a luta contra a escravização física e psicológica de 
um povo rico, mas que, aos poucos foi invadido e segregado pela colonização 
europeia. O povo africano usa a expressão literária oral como mecanismo de 
libertação e de busca das origens. A figura do griot africano, importantíssima 
nessa tentativa de manter viva a cultura africana, nos traz à memória a tradição 
dos repentistas nordestinos. Ambos os personagens, por meio de histórias 
cantadas, mantém viva a tradição de seu povo. As semelhanças entre essas 
manifestações culturais nos apresentam um caminho de associações, 
construções e desconstruções acerca de histórias de lutas árduas e conquistas 
particulares, mas de cunho universal. Este trabalho se propõe, então, a 
estabelecer um estudo comparativo entre a oralidade que existe na literatura 
africana e a do repente, buscando demonstrar a importância da oralidade para 
manutenção de ambas as culturas e contemplar os estereótipos do imaginário 
do sertão existente nas regiões apresentadas (África e Nordeste brasileiro). 

Palavras-Chave: Oralidade. Griot. Repente. Literatura africana. Sertão. 

 

Introdução 

 

A literatura recitada em voz alta fez com que a oralidade ganhasse força, 

promovendo ao longo do tempo um registro nas memórias dos africanos. Os 

europeus enganaram-se ao achar que um povo iletrado não tinha cultura, 

querendo impor sua língua, sua comida, e acima de tudo, sua opressão. 

Imaginaram que por não ter sua história marcada em folhas de papel, os 

africanos poderiam facilmente ser manipulados e escravizados através da 

imposição da sua cultura. Porém, não se atentaram ao fato de que aquele povo 

tinha memória. Toda a sua história estava gravada em suas mentes e cravada 

em seus corações. Isso nenhum colonizador poderia arrancar. Os poemas de 

cunho de denúncia e liberdade permaneceram.  A voz dos tradicionalistas 

continuou a ganhar força e a embalar a construção de novos ares para aquele 
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povo, um ar mais aliviado, mas não alheio a tudo de ruim que aconteceu 

(CHAVES, 2004).  

As narrativas dialogam com nossas identidades, sejam orais ou não, 

individuais ou coletivas, oficializadas ou não (ANDERSON, 1991). Funcionam 

como representações da realidade, em que o narrador expressa como vê a si 

mesmo e como é visto pelo outro (VOLKAN, 1981).  As narrativas expõem a 

relação do orador com um conjunto de aspectos que o ajudaram na formação de 

sua identidade como ser social (STEIN, 1987). Tanto o griot como o repentista, 

(representantes das narrativas orais na África e no Nordeste, respectivamente) 

fazem parte dessa construção identitária dos indivíduos que os apreciam, 

confirmando a força de sua arte de comunicação. Estudar a relação entre as 

culturas africana e nordestina revela a importância da oralidade para o processo 

de manutenção cultural e o quanto a memória resgata a história real do povo, 

assim como a ancestralidade resgata consigo identidades. 

Neste artigo estão presentes os tópicos: 1.0 Cantos e recontos e 2.0 

Imaginário sertanejo e sua ressignificação. O primeiro tópico tem como objetivo 

relacionar as culturas africana e nordestina quanto à utilização da literatura oral 

para a manutenção de suas culturas, demonstrando, assim, a força da oralidade. 

O segundo tópico tem como objetivo contemplar aspectos do sertão existentes 

nestas duas manifestações de linguagem (repente e cultura do griot) atribuídas 

às duas regiões estudadas (África e Nordeste) e propor uma alternativa de 

ressignificação do imaginário construído por estereótipos que permeiam ambas 

as regiões.  

 

1.0 Cantos e recontos 

 

 Durante prisões no período de colonização, escravos africanos não 

deixavam de manter seus laços culturais através da oralidade, usando termos 

conhecidos apenas por eles: cantigas, ditos populares, contos e poemas, num ato 

de resistência e rebusca das antigas tradições, como um mecanismo de não 

deixar suas histórias serem apagadas, com a tentativa de não permitir ser 

rompida a tradição, através da valorização do passado. Depois de passado esse 

período de invasão (torturas físicas e psicológicas) o mecanismo de luta, que foi 
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a literatura oral, continuou a fortalecer e enriquecer o contexto sociocultural da 

África.  

 Os tradicionalistas, pessoas mais idosas que mantinham um vínculo fiel 

com a verdade, eram considerados ―guardiões da história‖, já os griots 

(representantes da oralidade na África, contadores de histórias) agregavam 

fábulas às suas narrativas. Articulavam mitos e fatos, envolvendo muitas vezes 

figuras religiosas e seres místicos da natureza. (CARVALHO, 2015).  Focaremos 

na figura do griot para representar a influência e importância da oralidade na 

África.  

A cultura do Griot é passada de geração em geração. Os que transmitem 

esse acervo literário não o obtiveram lendo.  Tudo é passado através da narração 

oral e memorizado. Os mais velhos vão passando para os mais novos e a 

tradição se perdura por muitas gerações. No momento da narração, muitas 

vezes, os contadores de histórias usam um instrumento chamado korá, feito 

artesanalmente com materiais rústicos da região, um tipo de viola composta por 

vinte cordas antes feitas de tripas de animais. As narrativas cantadas também 

podem ser acompanhadas de danças. Embora a atenção dos ouvintes se disperse 

pelo som do instrumento e pelas danças, o maior instrumento do Griot é a sua 

voz. A emoção imposta na pronúncia de cada palavra, as expressões faciais e 

corporais caracterizam um verdadeiro espetáculo que sensibiliza os ouvintes. 

(CARVALHO, 2015).   

O Griot tem peculiaridades relevantes em comparação com o repentista 

nordestino:  a música ritmada, as histórias cantadas, a entonação marcante, o 

ato de envolver a natureza e entidades religiosas e o intuito de passar 

mensagens.  Embora alguns aspectos permitam, não vamos focar nas 

semelhanças entre a estrutura das composições literárias, mas sim na literatura 

oral como mecanismo de afirmação e valorização da cultura. Observamos como 

essas vertentes dentro da literatura oral são responsáveis pela representação de 

seus povos e do resgate de suas tradições.   

O cantador, violeiro ou repentista, é um poeta improvisador de rimas 

que atua desde a primeira metade do século XIX (MOREIRA,2005). O termo 

repentista é considerado o mais apropriado para esse artista, já que os versos 

são feitos "de repente"e o autor possui muito pouco tempo para a sua 
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composição. Assim, os versos são entoados ao som e ritmo da viola, tendo como 

temática recorrente o ambiente pastoril que valoriza a vida no sertão e a 

perspectiva do sertanejo diante do universo urbano (MOREIRA, 2005). O 

Nordeste brasileiro é repleto desses artistas que com muita agilidade encantam 

o povo.  

O curioso caso de Inácio da catingueira e Francisco Romano nos chama 

a atenção por contar da história do próprio Inácio, um homem negro, escravo e 

repentista que, em 1782, recebeu a homenagem de ter a construção de uma 

estátua como a representação de sua importância para a cidade de Patos, devido 

à desenvoltura em suas poesias repentinas. Sendo escravo, trabalhava no 

roçado. Porém, possuía uma grande habilidade.  Munido de seu pandeiro, 

disputava com brancos e senhores, ficando mais conhecido no "Duelo de Titãs", 

acontecido num bar na própria cidade de Patos, onde os brancos se utilizavam, 

às vezes, de literaturas eruditas para vencê-lo na disputa, causando revoltas em 

críticos como Graciliano Ramos que não concordava com a introdução dessas 

palavras, já que, de certa forma, tirava o brilho do "de repente", da 

instantaneidade, e a característica de ser uma poesia popular e de linguagem 

simples, além de se utilizar de termos depreciativos que desfaziam da cor e da 

condição social de ser escravo, para desmoralizar Inácio e vencer a disputa. 

Porém, o negro apenas se defendia, utilizando-se de palavras do seu cotidiano 

como: tapa e caroá, caindo na graça dos habitantes e vencendo a disputa 

(PATRIOTA, 1999).  

Observamos a importância da representatividade da literatura oral de 

Inácio da Catingueira para a região Nordeste que, em repentes simples, 

conquistava o povo e acabava defendendo inconscientemente que aquela 

tradição precisava representar seus interlocutores, cuja linguagem tinha que 

alcançá-los e os ensinamentos tocá-los. Inácio nos disse muito sobre a 

importância da oralidade, sendo um grande representante, não só dos negros e 

escravos, mas de todos os desfavorecidos que não perdiam sua dignidade para 

alguém letrado e ―estudado‖ de linguagem erudita, como Francisco Romano, 

provando que a simplicidade e a oralidade são o que faz uma corrente de alcance 

para o povo. O que nos remete também ao fato de que, por ser uma narrativa 
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oral, iletrados ou não poderiam apreciar, afirmando ainda mais a popularidade 

dessa arte.  

Na perspectiva da narrativa oral como instrumento de interação, 

percebemos que no ato de narrar, sendo a narrativa criada na hora ou não, o 

narrador/orador revela um pouco de si para o seu público, seja em relação ao 

seu passado, mesmo estando em memória coletiva (africano/griot), seja 

dialogando com os sentimentos e lembranças de seus interlocutores, formando 

um processo de interação e identificação mútuo. A presença desse processo 

também se mostra no comportamento da plateia, ao ouvir atentamente o 

narrador, numa valorização do que está sendo passado, seja por identificação, 

seja por curiosidade. Os encontros desses transmissores com o público também 

são uma forma de educação. Valores importantes são passados através de 

narrativas simples, que prendem a atenção dos receptores. Os representantes da 

oralidade montam um arsenal favorável para encantar as pessoas. Trata-se, 

portanto, de uma literatura oral, inspirada no povo e construída a partir de sua 

vivência árdua e devolvida de uma maneira mais leve e divertida. É, neste 

sentido, um processo, não só de entretenimento, mas de manutenção de uma 

tradição que consciente ou inconscientemente colabora para a afirmação de 

uma cultura e o reconhecimento daqueles que fazem parte dela.  Os textos 

envolvem não só a habilidade, mas também a sensibilidade de se apropriar de 

fatos cotidianos ou do passado, encaixá-los num contexto e recriá-los de uma 

maneira mais lúdica, bem humorada e agradável para transmití-los àqueles que 

pertencem àquela realidade, mas que podem ter se tornado alheios a ela. Se não 

houvesse esse processo de comunicação, essa manutenção cultural não 

aconteceria (ERRANTE, 2000).  

Assim como o Griot, o repentista é um importante representante da 

oralidade do seu povo. Seus contos e cantos fazem parte da cultura nordestina 

de modo que não se pode lembrar da literatura oral da região sem citá-lo. Os 

poetas cantadores, como são também conhecidos, usam o repente para 

expressar sua imensa carga cultural, adquirida através de seus antepassados e 

lançada ao povo nas apresentações. Ambos os representantes passaram pelo 

preconceito de quem se considerava culto por possuir títulos sociais, mas a 

realidade é que tanto o povo como os repentistas podem ser considerados cultos 
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pelo fato de serem cheios de cultura e adquirirem, cada vez mais, habilidades e 

conhecimentos que, na maioria das vezes, não são mediados numa 

universidade, mas transmitidos pelas últimas gerações cujasabedoria vem da 

consciência dos processos árduos de lutas dos antepassados e da valorização de 

suas raízes. 

No caso dos repentistas, não é difícil encontrar temas como a seca ou o 

preconceito em relação ao nordestino.  No caso dos gritos, ao passo em que 

tratam a literatura oral como veículo de denúnciae a transformam em cantigas 

de acalento. Assim como as cantigas dos escravos durante a colonização que não 

ninavam só as crianças, mas acalentavam os corações de todos que tinham suas 

identidades culturais roubadas; o repente do nordestino também não apenas 

distrai a plateia, mas denota resistência. Esse papel de consolador, que esses 

representantes também carregam, surge de uma partilha de um mesmo 

contexto histórico-social desfavorável para ambas as regiões.  

A valorização da oralidade pode contribuir para descontruir a ideia 

eurocêntrica da África. Antes de optarmos pelo tema de nosso trabalho, 

tínhamos uma visão rasa da cultura africana, desconhecendo, inclusive, a 

valorização da oralidade entre o continente. Mas, na medida em que fomos nos 

familiarizando com os mais diferentes aspectos culturais e principalmente com 

o universo das narrativas orais, percebemos o quanto nossa visão anterior 

apoiava o eurocentrismo. A visão que tínhamos e que muitos têm é da África 

carente, em situação miserável e de total vulnerabilidade. Se perguntarmos a 

qualquer pessoa de nosso cotidiano qual a primeira palavra que ela imagina 

quando se trata do continente africano, ―fome‖ possivelmente será sua resposta. 

Cogitamos por esta ter sido a nossa palavra pensada por muito tempo. A partir 

do nosso aprofundamento no aspecto cultural do continente, ampliamos nossa 

visão e começamos a enxergar a riqueza que a África resguarda e o quanto 

podemos aprender com suas tradições e seus ensinamentos. O orgulho que 

sentem de manter a tradição da oralidade é percebido em cada conversa 

embaixo de árvores, em que pessoas mais velhas contam histórias para as mais 

novas; em cada música que criam e se apresentam com violas improvisadas e 

seus tambores; em cada narrativa recriada para relatar e agradar àqueles que, 

por vezes, nem se enxergavam como seres sociais importantes, por terem tido 
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identidades suas e de seus antepassados roubadas. Pensar na continuidade 

dessa tradição é permitir que mais identidades sejam resgatadas e mais 

consciências sejam refeitas, inclusive, a consciência daqueles que pensam como 

nós, antes de mergulhar no universo cultural e oral deste continente.  

(NASCIMENTO, RAMOS, 2011). 

A mesma valorização que pode quebrar os estereótipos em relação à 

África pode também ajudar a derrubá-los em relação ao povo nordestino. A 

realidade do preconceito contra este povo é crescente, carregando os 

estereótipos de analfabetos, ignorantes, miseráveis e que andam sujos, com 

―molambos‖ no lugar de roupas, caminhando pelo solo rachado do sertão, 

situação veiculada pela mídia e abraçada inconscientemente pelo povo. O 

conhecimento de uma cultura nos dá a oportunidade de dissolver paredes de 

pensamentos que construíram em nossas mentes.  

Vimos a possibilidade de associação do continente africano com a região 

Nordeste, não só pelos representantes griot e repentista, mas por memórias que 

nos ocorreram, momentos em que nossos avós, tios ou padrinhos contavam 

histórias em nossa infância que fizeram parte do folclore de nossa região, contos 

que memorizaram através de seus antepassados, sendo nossos representantes 

especiais da força da oralidade, todos analfabetos e sem muitas condições 

financeiras, mas riquíssimos de cultura e de orgulho por serem filhos da região a 

qual pertenciam. Narrativas escritas não marcariam tanto quanto as que 

ouvimos com tanta entonação e dinâmica.   

Nota-se que o papel do griot e do repentista vai além de entreter um 

público. De certo, ficamos envolvidos com seus movimentos corporais e com o 

som de seus instrumentos, com o verdadeiro espetáculo que presenciamos, mas 

o que nos chamou a atenção para a construção deste trabalho foi o quanto cada 

interação deixa marcas na memória de seus participantes e o quanto a 

comunicação se torna tão fluida para penetrar e fixar na memória individual e 

coletiva em ambas as culturas; nordestina e africana. A oralidade representa o 

povo, embora não fique marcada em folhas para ser rebuscada. Fica marcada na 

memória, de modo que cada apresentação é única, não só por trazer novos 

versos ou contos, mas por permitir que a criatividade de cada indivíduo 

construa os elementos da maneira que quiser. Ambos os representantes têm 
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aspectos em comum como: o uso de um instrumento, os movimentos corporais, 

a entonação marcante no ato de narrar. Mas o ponto chave é a oralidade como 

instrumento para a manutenção da cultura. (ERRANTE, 2000). 

Os griots são guardiões da história, repassando-a. Os repentistas, 

mesmo criando seus versos na hora, rebuscam elementos de seu acervo cultural, 

que geralmente fazem parte do folclore ou também da realidade do povo. A 

corrente que perpassa ambos é o papel de levar conhecimento a respeito da 

cultura popular. Elementos muito antigos podem estar ao alcance do 

conhecimento de uma criança de cinco anos. Reafirmamos que, sem a existência 

desses representantes, esse conhecimento não seria possível nos livros de 

história. Essas crianças não encontrariam nada do que seus antepassados 

resguardavam, visto que os recortes da história transcritos nos livros são 

insuficientes e gerais. A identificação cultural através da oralidade é 

extremamente importante para a formação de valores em um indivíduo.  

 Crianças de tribos africanas, que não tiveram acesso à educação, 

sempre tiveram acesso a ensinamentos ricos passados por seus familiares que 

aprenderam, consequentemente, com as gerações anteriores, princípios de 

honestidade, força, fé, sabedoria, sendo comunicados com personagens lúdicos 

e com animais conhecidos, numa interação de pura aprendizagem, de uma 

maneira muito simples e bem humorada. Pode-se perceber que, através dessa 

tradição, há uma confirmação da força da oralidade (NASCIMENTO, RAMOS, 

2011).  

 

2.0 Imaginário sertanejo e sua ressignificação 

 

Os aspectos que queremos tratar em relação ao sertão não são estéticos, 

mas numa perspectiva de vivência, de ―inferiorização‖ social partilhada. Como 

já vimos, os estereótipos atribuídos às duas regiões seguem uma mesma linha: 

Nordeste, seca e fome. África, fome e sofrimento. Ambas as regiões têm esse 

imaginário em comum. O que vem dificultando a reinvenção/ressignificação 

desse imaginário é, além da propagação dessas visões estereotipadas pelas 

mídias, as obras literárias que falam do sertão ou do sertanejo sob a perspectiva 

de um autor cuja posição social não casa com o discurso presente na obra, nem 
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esse discurso casa com a realidade. Nossa proposta seria a realização de uma 

maneira de promover essa ressignificação. Os representantes que tratamos ao 

longo do trabalho (griot e repentista), em essência, não são pessoas que fingem 

ser sertanejas, mas pertencem intrinsecamente à realidade sertaneja. São 

próprios integrantes deste meio. Não falam apenas pelos integrantes, mas são, 

essencialmente, parte deles (Inácio da Catingueira). Assim, a voz do sertanejo 

não é uma reprodução por pessoas não partilhantes da realidade, mas uma voz 

significativa, ativa, de quem vive e partilha do meio, que não se apropria de 

traços característicos, mas partilha do que está na mente. Se um representante 

finge partilhar do meio e só apresenta convenções estereotipadas, seu 

interlocutor, partilhando disso, irá propagar os estereótipos culturais atribuídos. 

Isto não é representação e nem pode gerar ressignificação, mas sim a 

confirmação do que não é real.  

Esse processo de propagação de estereótipos torna a florescer 

indivíduos que observam de longe, que têm uma visão de colonizador que 

enxerga o outro como desconhecido, impenetrável, iletrado. Visão esta, 

inclusive, que nós mesmos, pertencentes ao contexto nordestino/africano, 

podemos ter. Esta é a visão de colonizador, que estabelece a  distinção entre 

litoral e sertão,  agregando ao sertão o conceito de deserto, zona distante, 

esquecida, que precisa ser explorada cujos integrantes ―desconhecidos‖, 

―iletrados‖ e ―ignorantes‖ precisam adquirir um modo civilizado, recursos 

literários escritos vindos dos que se consideram superiores e  consideram que o 

sertanejo precisareceber educação e cultura. (VICENTINI, 1998). 

 

Conclusão  

 

Existe uma cultura enraizada de um povo que luta contra a sua 

realidade, que resistiu às condições que lhe foram impostas, fazendo questão de 

manter viva a sua cultura de várias formas. Uma delas é a oralidade. A força da 

literatura oral na África e seu representante griot remetem a outro 

representante da literatura oral: o repentista nordestino, mantendo suas 

culturas ativas através de seus contos e histórias cantadas. Perceber a 

semelhança na valorização da oralidade em ambas as culturas, nos permitiu 
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uma associação que mostrou que a interação desses representantes (griot e 

repentista) com o povo, além de proporcionar conhecimento, estabelece um 

processo de manutenção direta de suas culturas, ajudando, inclusive, na 

construção da identidade de seus participantes, denotando também a 

resistência perante a supervalorização da cultura escrita e as adversidades 

histórico-sociais de suas regiões.   

Um forte vínculo notado na associação de ambas as culturas foi a 

associação de  aspectos do sertão com estereótipos que permeiam as duas 

regiões e impedem que o imaginário construído nas mentes das pessoas se 

ressignifique e se volte para o real reconhecimento de ambas as culturas. 

Valorizar a literatura oral se mostra como uma alternativa eficaz para esse 

processo de ressignificação que não se prende a aspectos estéticos, mas passa a 

entender a vivência dos integrantes do meio. E, a partir dela, tirar a visão de 

colonizador do indivíduo e abrir espaço para o real conhecimento da cultura 

sertaneja, seja do sertão nordestino, seja do sertão africano, atribuindo a ambas 

seu real valor, não só cultural, mas histórico-social.  
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Esta pesquisa investiga os gêneros textuais emergentes da internet (redes 
sociais, e-mails, e blogs), levando em conta a sua importância para a sociedade, 
pelas pessoas de todas as faixas etárias. Os principais teóricos que embasaram a 
pesquisa foram Bakhtin (2000); Dionísio (2015); Marcuschi (2002) e Adami 
(2013). O Objetivo Geral é investigar as formas de uso dos gêneros textuais 
oriundos da internet na escola e o modo como os professores encaram a 
presença desses gêneros textuais nesse espaço educativo. Pesquisa de 
abordagem qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, cujo sujeito de 
investigação é a escola pública. A partir dos estudos teóricos que realizamos e, 
principalmente, por meio dessa pesquisa, podemos classificar tais textos dentro 
do gênero textual denominado ―digital‖ por se tratarem de textos que se 
difundem na internet e que a maioria deles apresenta uma linguagem 
inovadora, com mensagem muitas vezes codificadas e de difícil entendimento 
para os leitores.  Depois do trabalho de investigação que realizamos, chegamos à 
conclusão de que não somente os textos e suas funcionalidades evoluíram, mas 
ficou patente que com eles mudou também a língua, levando em conta os 
aspectos de textualidade.    
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Gêneros textuais. Redes sociais.  

 
 
ABSTRACT: This paper aims to investigate the rising textual genres of the 
internet (social medias, emails, and blogs), taking into account its importance 
for the society, by the people of all ages. The main schoolars who approach the 
research was Bakhtin (2000), Dionysus (2015), Marcuschi (2002) and Adami 
(2013). The General Objective is to investigate the forms of the use of the textual 
genres coming from the internet in the school and the way of how the teachers 
face the presence of these textual genres within this educational atmosphere. 
This research is of qualitative approach, exploratory and descriptive, the subject 
of the investigation is the public school. From the theoretical studies we have 
carried out and, mainly, by means of this research, we were able to classify such 
texts within the textual genres known as "digital" for they are texts which spread 
themselves on the Internet and that most of them present an innovative 
language, in which most of the time this message is codified and of difficult 
comprehention for the readers. Once we have finish this investigation, we 
conclude that not only the texts and their functions grow, but also along with 
them the language itself, taking into account the aspects of the textuality. 
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KEYWORDS: Reading. Textual genres. Social medias. 
INTRODUÇÃO 

 

Gêneros Textuais é uma temática discutida há certo tempo, que ganha 

notoriedade em dias atuais pelo surgimento de outros novos, denominados 

gêneros textuais emergentes. Contudo, não trataremos de todos eles, mas, em 

especial, daqueles categorizados correio eletrônico, redes sociais e blogs, por se 

difundirem na Internet – um ambiente totalmente virtual – de forma tão 

expressiva que não há como ignorá-los, ou deixarmos de utilizá-los, tanto no 

trabalha quanto na escola (seja como professor ou como aluno), nas relações 

familiares e até religiosas, trazendo à discussão questões como: o que é um 

texto, ou o que é um gênero textual? Porém, não queremos tratar desses 

questionamentos, e sim, de novas formas de comunicação textual presentes e 

que exigem domínio dos usuários sociais, e se a escola pública aborda o assunto 

com seus alunos em seu cotidiano. 

 

Os gêneros textuais virtuais conquistaram espaço na sociedade, tamanha é a sua 

força e aceitação que até aqueles que não gostam ou criticam são obrigados a 

usá-los. Atualmente as redes sociais têm se tornado um dos meios de 

comunicação mais expressivos, por sua concisão, objetividade, e o mais 

importante: eficiência e simplicidade na prática conversacional, estreitando 

relações de amizades, amorosas, profissionais, familiares, entre outras, tudo em 

tempo real. 

 

Não traremos um conceito ou uma definição concreta sobre tais gêneros, mas 

não podemos negar que muitos questionamentos à sua natureza já estão 

surgindo, como: o que é um gênero textual virtual; está relacionado à forma 

como se escreve; ele só é virtual se for lido na tela de um aparelho celular ou 

computador; trazendo ele para fora ainda continua sendo virtual; um livro que é 

lido em PDF pode ser considerado um gênero textual virtual?  

 

Os gêneros textuais existem desde que a escrita foi criada por volta do século VII 

a.C. Surgiram do desejo e do esforço humano em deixar para as gerações 
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futuras, ensinamentos, registros históricos sobre descobertas, experiências e 

conhecimentos em diversas áreas da vida. Em um ambiente virtual, em suas 

características gerais, não são diferentes dos outros que conhecemos no papel. 

Existente na sua forma escrita, sempre há uma intenção do autor ao produzi-lo, 

que podemos chamar de finalidade do texto, podendo informar, entreter, 

ensinar, registrar algo ou narrar algum fato histórico. Marcuschi (2008) ressalta 

que, apesar da existência dos gêneros, está vinculada ao surgimento da escrita, 

datada do século VII a.C., o tema em si vem sendo tratado somente a partir dos 

anos 1960, quando surgiu a Linguística do Texto e a análise conversacional. Daí, 

passaram a surgir estudos e pesquisas relacionados ao tema, e quanto mais se 

estuda, mais se descobre e mais se percebe que ainda há muito a ser estudado. A 

cada dia surgem novos pesquisadores com novas pesquisas, e novos gêneros 

surgem e, com eles, novos desafios.  

 

O advento da informática trouxe grandes transformações, não só para os meios 

de comunicação, mas também para a linguagem. Para entendermos melhor do 

que se tratam os gêneros textuais no ambiente virtual, temos que conhecermos 

um pouco da história da internet com Pereira (2004, p. 70), explicando que: 

 
Os primeiros registros de interações sociais que poderiam ser 
realizadas através de redes foi uma série de memorandos 
escritos por J.C.R. Licklider, do MIT – Massachussets 
Instituteof Technology, em agosto de 1962, discutindo o 
conceito da "Rede Galáxica". Ele previa vários computadores 
interconectados globalmente, pelo meio dos quais todos 
poderiam acessar dados e programas de qualquer local 
rapidamente. Em essência, o conceito foi muito parecido com a 
Internet de hoje. Licklider foi o primeiro gerente do programa 
de pesquisa de computador do DARPA, começando em outubro 
de1962. Enquanto trabalhava neste projeto, ele convenceu seus 
sucessores Ivan Sutherland, Bob Taylor e Lawrence G. Roberts 
da importância do conceito de redes computadorizadas. 
 

A história da internet envolve quatro aspectos importantes: a evolução 

tecnológica; aspectos operacionais e gerenciais de uma infraestrutura complexa 

e mundial; aspecto social e o aspecto de comercialização. A tecnologia da 

informática, com a criação da internet (1945), que antes era chamada de 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency), tem afetado de forma direta e 

indireta a linguagem no meio social. Surgiram novas palavras, novos termos, 
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enfim, novos signos linguísticos que se adaptam a todas as situações diárias no 

meio social. 

 

A ARPANET foi uma estratégia elaborada no período da Guerra Fria, 

desenvolvida com a finalidade de as tropas americanas trocarem informações 

entre si sem serem interceptadas pelo exército inimigo. Após a guerra, o projeto 

foi melhorado, passando a se chamar Internet, expandindo-se pelo mundo, a 

partir das universidades norte americanas na década de sessenta, pioneiras na 

troca de informações por meio da rede mundial. 

 

No Brasil, a Internet chegou apenas no final da década de 80, quando as 

universidades brasileiras passaram a compartilhar algumas informações com os 

Estados Unidos, entretanto, foi a partir de 1989, com a fundação da Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que o projeto de divulgação e acesso da 

mesma ganhou força, uma vez que o intuito principal era difundir a tecnologia 

da Internet pelo Brasil e facilitar a troca de informações e pesquisas. E, 

finalmente, em 1997, foram criadas as redes locais de conexão, expandindo o 

acesso a todo território nacional, levando o Ministério da Ciência e Tecnologia a 

afirmar que em 2011, aproximadamente 80% da população tinha acesso à 

internet, o que corresponde a 60 milhões de computadores conectados e 

compartilhando informações.  

 

Com o surgimento da Internet, a interação entre indivíduos sociais tornou-se 

mais fácil devido aos avanços tecnológicos e o aprimoramento de novas 

tecnologias, desencadeando o surgimento das redes sociais, que nada mais é que 

uma estrutura que inter-relaciona empresas ou pessoas, que estão conectadas 

pelas mais diversas relações. Cada qual se relaciona de acordo com as suas 

preferências e particularidades. Trata-se de uma ligação social e conexão entre 

pessoas (ADAMI, 2013), e isso não se limita apenas aos meios sociais urbanos 

ou aos países subdesenvolvidos, mas à população mundial em geral, bastando 

apenas que se tenha, no mínimo, um aparelho celular com suporte à rede.  
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O uso das mídias sociais tem sido um dos principais meios pelos quais a maioria 

das pessoas se relacionam, trocando informações, participando de grupos de 

estudos, trabalhos, notícia namoro, amizades. Enfim, por meio das redes 

digitais é possível estar conectado 24 horas por dia com pessoas de qualquer 

parte do mundo, desde que se esteja inserido em algum grupo de 

relacionamento. Atualmente, existem variadas comunidades virtuais que 

promovem todos os tipos de relacionamentos, cada uma com suas 

particularidades, e a cada nova rede surgida, desenvolve-se, com ela, um novo 

grupo social virtual com um código linguístico próprio. Entre os diversos sites 

de relacionamento mais comuns e usados no Brasil estão o Twitter, Facebook, 

Instagram, YouTube, WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., com estes três 

últimos, considerados os mais populares dentre os mais de 300, desse gênero, 

existentes. 

 

Devido ao enorme sucesso dessas redes, as empresas aderiram a elas como uma 

ferramenta de intermédio para manter um relacionamento com mais 

proximidade com seus clientes, além de divulgarem os produtos 

comercializados. 

 

Quando passamos a olhar as redes sociais como uma nova ferramenta 

pedagógica, podendo ser utilizada no processo educacional e interacional entre 

alunos e professores, percebemos também que há uma modalidade de gênero 

com linguagem própria, que varia nos mais diversos aspectos, caracterizada pela 

concisão dos textos com fortes marcas da oralidade e abreviação das palavras, 

mas que consegue transmitir a mensagem desejada. Além da variação na 

escrita, os usuários se utilizam de imagens com emoções, numa linguagem viva 

e dinâmica. De acordo com Pereira (2005, p. 70), ―os processos discursivos que 

ocorrem na Internet, especialmente nas salas de bate-papo, revelam uma 

comunicação viva, própria da oralidade, elaborada de forma complexa em que 

leitura e escrita assumem características específicas‖. 

 

Os gêneros textuais no ambiente virtual – como um processo discursivo – 

compõem um assunto que merece maior atenção, haja vista que não são objetos 
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de uso apenas de uma classe social específica, mas de todos os seguimentos 

sociais; acadêmicos, comunidade escolar, meio empresarial, comunidades 

religiosas, entre outros. A sociedade como um todo, se utiliza de gêneros em 

diversas situações, de suas práticas diárias, com mais frequência que ligações 

telefônicas. 

 

1 BLOGS E E-MAILS COMO UMA NOVA MODALIDADE DE GÊNERO: 

CONCEITO E FUNCIONALIDADE 

 

Os Blogs145 são pequenos sites hospedados na rede mundial de computadores, 

que se destacam por apresentarem uma linguagem própria vinculada a 

propósitos bem definidos para assegurar uma fácil compreensão por parte 

daqueles que os seguem, de modo que qualquer pessoa possa formar um, desde 

que tenha conteúdos para postar e mantê-lo atualizado frequentemente. O 

conceito mais objetivo trazido por Ganhão (2004) é de ser um laboratório de 

escrita criativa e colaborativa on-line cujo objetivo principal é oferecer à 

comunidade de leitores e escritores, troca de experiências e saberes através da 

interação dos diversos participantes, ou seja, são páginas criadas para diversas 

finalidades, como: informar, fofocar, educar, relatar ações diárias, enfim, 

compartilhar conhecimento de qualquer tipo e em quaisquer áreas que 

possamos imaginar, pelo fato de haver pessoas que os seguem e sempre carecem 

de informações novas. 

 

Podemos perceber que os weblog são ótimas ferramentas que podem ser usadas 

no meio educacional como recurso pedagógico, em que tanto professores 

quanto alunos podem postar ou baixar textos relacionados ao tema da unidade 

em curso ou à ementa. Os Sites de relacionamentos já fazem isso, mas os Blogs 

são ferramentas mais profissionais, e sendo assim, mais apropriadas para o uso 

escolar ou acadêmico, além disso, podem e devem ser explorados como uma 

nova modalidade de gênero a ser entendida, aprendida e dominada. Sua 

                                                           
145

É uma abreviatura simpática que os internautas criaram para o termo inglês weblog. Cf. GANHÃO, 
Sérgio. Um       guião sobre Blogs. São Paulo. Disponível em: 
http://www.fpce.ul.pt/pessoal/ulfpcost/te3aula2003/blog 
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linguagem, apesar de textos sucintos, tende a estar mais próxima das normas 

gramaticais. 

 

O E-mail, por sua vez, é uma das modalidades virtuais que estão entre as mais 

praticadas na escrita em dias atuais como sendo uma ferramenta que substitui 

as antigas cartas manuscritas ou datilografadas, enviadas pelos correios, ainda 

utilizadas por algumas pessoas em algumas regiões do país e do mundo. O 

correio eletrônico conta com vários provedores e sites que possibilitam às 

pessoas criarem uma conta sem nenhum custo. Marcuschi (2008, p. 201) afirma 

que ele surgiu ―como um serviço em 1972 nos Estados Unidos, vindo a se tornar 

um gênero‖, dos mais utilizados atualmente por todos os seguimentos da 

sociedade, pois tem sua própria forma de produção típica e padronizada vindo a 

se difundir cada vez mais no meio social, e com ele, ampliando a necessidade de 

readaptação dos currículos escolares e suas práticas pedagógicas. 

 

No contexto atual em que se configura a educação, e mais especificamente a 

escola, esta é convidada a repensar suas propostas curriculares. Práticas 

pedagógicas diferenciadas estão sendo exigidas dos educadores. A associação 

entre as áreas educacional e tecnológica tornou-se o centro dos esforços 

pedagógicos para formação do cidadão (SOTO et ali, 2009), e uma das razões 

pelas quais essa modalidade de gênero não seja muito utilizada nas práticas 

pedagógicas, é a falta de afinidade com os meios tecnológicos por parte de 

alguns professores. Infelizmente ainda existe essa deficiência tecnológica no 

meio docente. É preciso haver uma conscientização das escolas que estamos na 

era digital, cercados por diversas tecnologias que podem e devem ser exploradas 

como ferramentas educacionais no processo ensino/aprendizagem. 

 

Com os avanços tecnológicos, em especial na área da informática, os gêneros 

textuais convencionais, que conhecemos desde a década de 60, como a carta, as 

narrativas, poesias, crônicas, cordéis, jornais, revistas, enfim, todos esses 

gêneros que conhecíamos apenas no papel e mais uma infinidade que, mesmo 

que tentássemos, jamais conseguiríamos listá-los, boa parte deles desapareceu 
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por falta de uso e uma infinidade de novos gêneros surgiu vinculado ao meio 

digital. 

 

Ao analisarmos os gêneros digitais, tendo em vista a sua funcionalidade, 

perceberemos, claramente, que preservam algumas características dos gêneros 

convencionais. Como exemplo disso temos o E-mail, que, apesar de ser um 

gênero que só funciona no ambiente virtual se parece muito com a antiga carta, 

pelo fato de preservar algumas características como: a identificação do 

remetente, o assunto aser tratado, e a despedida. Ou seja, o correio eletrônico 

tem funcionalidades e características de uma carta tradicional, assim, sua 

variação linguística e textual estão atreladas ao tipo de destinatário, de acordo 

com seu conhecimento de mundo (competência enciclopédica), ou, segundo a 

afinidade que o remetente tem com o destinatário, a linguagem pode ser simples 

ou sofisticada. Então, percebemos claramente que houve uma transmutação em 

que o gênero existente desenvolveu um novo, conservando algumas 

características do antigo, mas com grande eficiência na velocidade com que 

chega ao destinatário, com sigilo das informações e até mesmo na 

multiplicidade no envio, podendo ser enviado para vários destinatários ao 

mesmo tempo, com a mesma rapidez e eficiência. 

 

Ao percebermos esse vínculo entre os gêneros digitais e convencionais, 

constatamos que o pensamento de que a comunicação virtual é uma verdadeira 

―bagunça‖, que não respeita tipologias ou gêneros, tampouco os níveis da 

linguagem, é totalmente errado. Para Crystal (2010), as mudanças trazidas pelos 

modos de comunicação da internet não são substancialmente diferentes dos 

processos de mudança e de interação entre tecnologia e linguagem que sempre 

caracterizaram o desenvolvimento e transformação das línguas. O código 

linguístico e a veiculação desses gêneros, embora pareçam ser diferentes, ainda 

são os mesmos dos gêneros tradicionais, porém se utilizam da linguagem 

escrita, apesar de certa informalidade. Mesmo assim, as variações não são 

subjacentes, e sim, sistemáticas, nos casos dos usos linguísticos. Ainda que haja 

um sistema linguístico, ele não pode impedir a variação (MARCUSCHI, 2008), 
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pois a comunicação e a linguagem continuam a mesma, o que ocorre, na 

verdade, é uma mudança na variação. 

 

A linguagem, tanto na internet quanto fora dela, cumpre perfeitamente seu 

papel que é comunicar sem produzir prejuízo nas informações, mas, por outro 

lado, é possível que a internet venha produzir efeitos colaterais na linguagem? 

Crystal, (2001, p. 199) em seu livro A linguagem e a Internet, aborda a função 

dos recursos linguísticos veiculados na internet e seu efeito na linguagem: 

 
Do ponto de vista da linguagem, temos uma pontuação 
minimalista, uma ortografia um tanto bizarra, abundância de 
abreviaturas não convencionais, estruturas frasais pouco 
ortodoxas e uma escrita semialfabética; do ponto de vista da 
natureza enunciativa dessa linguagem, integram-se mais 
semioses do que usualmente, tendo em vista a natureza do 
meio; do ponto de vista dos gêneros realizados, a internet 
transmuta de maneira bastante radical gêneros existentes e 
desenvolve alguns realmente novos. Contudo, um fato é 
inconteste: a internet e todos a ela ligados são eventos textuais 
fundamentalmente baseados na escrita. Na internet a escrita 
continua essencial. 

 

Os gêneros virtuais fazem parte do nosso cotidiano, ainda que não os 

dominemos por completo ou resistimos a eles por não aceitar a forma de 

variação na escrita. Mesmos assim, não importando o tipo de relação que temos 

com eles, o certo é que não podemos deixá-los de lado, visto que estão cada vez 

mais presentes e ativos na sociedade.  Essa relevância se torna mais necessária 

nos ambientes escolares, como preparação do aluno para uma atuação 

consciente nos diversos seguimentos sociais. 

 

Estudar gêneros textuais nos faz perceber que não só os textos e suas 

funcionalidades evoluíram, mas também nos mostra que com ele mudou a 

língua e os estudos e pesquisas relacionados aos mesmos. Novas tecnologias 

surgiram e, com elas, novas explorações e pesquisadores. Enfim, apesar de 

muitas descobertas a respeito dos textos, ainda há muito a ser aprofundado. 

 

Neste estudo foi possível comprovar a importância que os gêneros textuais 

virtuais têm nos dias atuais, e o quanto são utilizados pelos diversos 
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seguimentos da sociedade, sendo objeto de estudo, tanto da Linguística Textual 

quanto da Sociolinguística em suas formas de escrita e expressões. Foram 

reveladas respostas aos questionamentos, previamente delineados em que 

constatou-se que as escolas ainda não têm priorizado ou dado a atenção devida 

ao ensino dos gêneros textuais emergentes nas mídias digitais. O que se ensina a 

respeito é insuficiente e superficial, sem ênfase junto à grande necessidade 

diária no meio social, nem aprofundamento da temática nova. 
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UM ESTUDO SOBRE COMPREENSÃO LEITORA: A DIMENSÃO 
SINCRÉTICA EM PAUTA 

Glauce Maciel Barbosa Pereira146 

Esse trabalho é um desdobramento da pesquisa de doutorado em educação, 

intitulada: ―O ensino de Língua Portuguesa a partir da Aprendizagem Baseada 

em Problemas, ABP: formando leitores críticos‖, desenvolvida com os alunos da 

educação básica do 6º ano do Ensino Fundamental II, numa escola estadual da 

cidade de Feira de Santana/Bahia. O objetivo desse artigo é apresentar uma das 

categorias de análise desenvolvida na referida tese na qual analisamos a 

capacidade de leitura dos sujeitos investigados, a partir de quatro dimensões da 

compreensão leitora; a saber: sincrética, decodificação, literal e entrelinhas. 

Neste artigo elegemos a categoria denominada ―sincrética‖ para permear a 

discussão. Nessa dimensão de compreensão leitora o sujeito procura encontrar 

sentido global para o texto a partir da atribuição de significado a palavras 

isoladas (PIMENTEL, 2007). Foram utilizados como referencial teórico os 

autores: Dewey (2010), Silva (2005) e Delisle (2000).  A metodologia adotada foi 

a pesquisa-ação que orientou a coleta e análise de dados. Os dados foram 

coletados e sistematizados mediante os seguintes instrumentos: questionário, a 

técnica do grupo focal, um pré-teste para verificar o nível de proficiência leitora 

dos sujeitos investigados e um pós-teste para verificar se houve variação nos 

níveis de compreensão leitora depois da aplicação da metodologia da 

Aprendizagem Baseada em Problemas. Essa pesquisa está alicerçada em 

Thiollent (2007), Barbier (2007) e Haguette (2005). Com base nos resultados 

obtidos na investigação foi possível entender que a implementação da 

metodologia de estímulo à formação leitora, Aprendizagem Baseada Problemas, 

poderá incrementar as práticas de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa, estimulando a formação de leitores capazes de compreender o 

mundo de forma crítica.   

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Compreensão Leitora Sincrética. Aprendizagem 
Baseada em Problemas. Leitores críticos. 

 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 
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 Esse trabalho está pautado na realidade brasileira revelada através dos 

resultados coletados pelos vários órgãos de avaliação do nível de proficiência 

leitora dos alunos brasileiros, dessa forma constatamos que a maioria das 

escolas não tem conseguido formar leitores proficientes e com base nessa 

realidade as escolas no Brasil precisam rever seus métodos de promoção de 

atividades de leitura, uma vez que sem essas iniciativas ficará difícil minimizar 

essa problemática. Foi num cenário educacional muito parecido com a maioria 

dos diversos no Brasil em termos da ineficiência leitora que foi realizada a 

intervenção pedagógica para ampliação de possibilidades de avanço na 

proficiência em leitura, a partir do enfoque educativo Aprendizagem Baseada 

em Problemas (doravante ABP) no ensino de língua materna, intencionando 

diminuir as dificuldades leitoras do grupo investigado.  

 Essa pesquisa foi empreendida em uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental II da Escola Maria Quitéria, localizada na cidade de Feira de 

Santana na Bahia, no que tange à leitura e compreensão leitora dos alunos e 

preocupou-se em tentar categorizar os diversos níveis de entendimento leitor 

desses sujeitos em relação às mensagens, sejam elas sub-reptícias ou não, nos 

textos trabalhados. Essa investigação foi motivada pela inquietação da 

pesquisadora, que já atuava há mais de 10 anos na educação básica estritamente 

nessa série, e que constatou que havia pouca compreensão por parte da maioria 

dos alunos em relação aos textos explorados durante as aulas de Língua 

Portuguesa. 

Assim nasce a necessidade de problematizar as metodologias de ensino e 

aprendizagem utilizadas pelos professores de Língua Portuguesa nas suas 

práticas leitoras em sala de aula. Nesse sentido, surgem as questões norteadoras 

dessa investigação: Por que os alunos do Ensino Fundamental e Médio 

apresentam dificuldades de leitura? A Metodologia utilizada pelos professores 

de Língua Portuguesa atende às necessidades linguísticas e leitora dos 

educandos? 

 Tomando por base essas interrogantes, esse trabalho centrou-se em 

promover vários momentos de leitura com o propósito de avaliar a viabilidade 

de implementação da metodologia ABP, nas aulas de Língua Portuguesa. As 
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atividades ocorreram através de grupos cooperativos, como forma de estimular 

situações de diálogo entre todos os participantes dessa pesquisa. Sendo assim, 

todas, 

situações de leituras partilhadas, elaboradas sob os princípios da 
Aprendizagem Cooperativa, pressupostos sóciointeracionistas e a ABP, 
propiciaram discussões críticas nos grupos cooperativos que 
resultaram em situações de descobertas de potencialidades individuais 
e desvendamento de textos. Essa interação entre sujeitos viabilizou a 
aproximação entre o aprendiz e o objeto do conhecimento. (PEREIRA, 
2012, p.318).   

 Os sujeitos dessa pesquisa, inicialmente, compunham uma turma de 29 

alunos, sendo 15 meninos e 14 meninas em idades que variavam entre 10 e 14 

anos, as atividades de leitura aplicadas sob à luz da ABP foram realizadas nos 

grupos cooperativos mesclados com sujeitos que se encontravam em níveis 

diferentes de compreensão leitora.  Dessa forma, as atividades realizadas 

pautaram-se em estimular a autonomia dos pesquisados em relação à escolha 

dos temas a serem debatidos. Na esteira desse pensamento, o educador precisa,  

[...] estar atento às potencialidades das experiências para levar os 
alunos a novos campos que pertencem a essas experiências e deve usar 
o conhecimento dessas potencialidades como critério para a seleção e 
organização das condições que influenciam na experiência presente 
dos alunos (DEWEY, 2010, p. 79).  

 Nesse sentido, faz-se necessário sublinhar a importância da ABP como 

coadjuvante para a conquista da autonomia e competência leitora por parte dos 

educandos, uma vez que seus pressupostos elementares estão alicerçados no 

estímulo à construção do pensamento crítico, baseado nos saberes prévios 

associados aos conhecimentos abstraídos durante os intercâmbios de saberes 

vivenciados durante a sua aplicação em sala de aula.  Com base em Pimentel 

(2006, p.06), dizemos que, 

é importante observar que por mais que se tenha claro que para 
Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal que define as bases de 
ensino, tal zona aponta potencialidades do indivíduo sendo um espaço 
construído socialmente, onde os sujeitos se encontram, discutem e 
avançam em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

 Assim, essas intersubjetividades promoverão respeito mútuo, uma vez 

que valoriza a expressão das vivências de mundo de todos os envolvidos e 

considera o conhecimento individual partindo do princípio de que não existe 

conhecimento incontestável e, sim, que pode ser desconstruído e produzido com 
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outros contornos pelos participantes desse método. Em consonância com Freire 

(1996, p.52): ―saber ensinar não é transferir conhecimentos, mas sim criar 

possibilidades para sua produção ou sua construção‖. Nesse sentido, a ABP se 

difere dos demais métodos de disseminação do conhecimento, pois o educando 

passa a ser o protagonista do seu processo de aprendizagem, a partir da 

construção de situações problemas relacionadas ao seu contexto de vida que, 

por sua vez, os motivarão a solucioná-las.  

 

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

 É inegável que o domínio da língua oral e escrita é fator sine qua nom 

para assegurar a inserção dos sujeitos numa sociedade politicamente ativa, pois, 

é por meio dela que o homem se comunica, acessa as informações, expressa e 

defende suas convicções políticas, compartilha, constrói e desconstrói opiniões 

sobre o mundo, produzindo conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, os 

educadores, apoiados pela escola, tem a responsabilidade de promover para 

todos os seus alunos condições de acesso aos mais diversos e variados 

conhecimentos. Assim sendo, de acordo com Delisle (2000, p.11), 

embora o método PBL ou ABP... fosse inicialmente destinado a escolas 
de medicina, foi adotado por um número crescente de escolas, para 
que as prestações dos alunos fossem melhoradas. Os alunos educados 
para o mundo do século XXI têm que desenvolver hábitos de 
raciocínio, pesquisa e resolução de problemas para obterem sucesso 
num mundo de rápidas mudanças. Num entanto, muitas crianças 
inseridas na educação tradicional não estão a desenvolver estas 
capacidades cada vez mais vitais.  

 A adoção desse método na realidade investigada promoveu aulas 

distintas das tradicionais no sentido de que as necessidades de ensino e 

aprendizagem dos temas emanaram dos próprios educandos, fato que garantiu 

outra tônica as aulas, uma que vez que os aprendizes se sentiram estimulados a 

discutir e pesquisar sobre problemas que estavam relacionados às suas vivências 

desenvolvendo assim, suas competências investigativas ligadas às resoluções de 

problemas.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Em conformidade com o já explicitado anteriormente, essa pesquisa teve 

como um dos objetivos apontar a necessidade de ampliação das estratégias de 

leitura nas aulas de Língua Portuguesa, através da implementação da ABP, a fim 

de fomentar a formação leitora, bem como contribuir para estender os 

conhecimentos lingüísticos necessários para o exercício da cidadania dos 

sujeitos num mundo predominantemente codificado. O pensamento de André 

(2005, p.31) está direcionado a questão supracitada, 

[...] um exemplo clássico é o professor que decide fazer uma mudança 
na sua prática docente e a acompanha como um processo de pesquisa, 
ou seja, com um planejamento de intervenção, coleta sistemática dos 
dados e análise fundamentada na literatura pertinente e relato dos 
resultados [...]. 
 

 As técnicas e instrumentos de coleta de dados tais como; questionários e 

as entrevistas aplicadas aos sujeitos pesquisados além do grupo focal com 

estudantes, foram fundamentais para a ampliação das possibilidades de análise 

sobre o objeto (BARBIER, 2007). Essa pesquisa possui um caráter descritivo e 

está orientada pelos pressupostos teóricos da pesquisa-ação que através dos 

recursos de recolhimentos de informações citados acima, contou ainda com a 

análise da autora por meio da observação natural e a realização de pré-teste e 

pós-teste para verificação de proficiência leitora dos sujeitos em análise antes de 

após a aplicação da ABP. ―Com a pesquisa-ação pretende-se alcançar 

realizações, ações efetivas, transformações ou mudanças no campo social.‖ 

(THIOLLENT, 2007, p.45). 

 Com base nesses recursos pôde-se categorizar os níveis de compreensão 

leitora em que se encontravam os sujeitos investigados que totalizava uma 

turma de vinte e nove alunos (15 meninos e 14 meninas), sendo que cinco deles 

estavam fazendo o 6º ano do Ensino Fundamental II pela segunda vez. Desses 

29 alunos 26 permaneceram freqüentando as aulas e se mantiveram na 

pesquisa até a sua conclusão. As categorias de análise da compreensão leitora 

definidas com base em Pimentel (2007) foram; Decodificação: Que consiste em 

o sujeito traduzir o código escrito em código oral, sem garantir sentido e 

significado, ou seja, sem entendimento do texto; Compreensão Sincrética: Nessa 
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categoria o sujeito procura atribuir sentido global para o texto a partir da 

atribuição de significado a palavras isoladas do texto; Compreensão Literal: 

Nesse nível há garantia do significado constituído pelo autor, considerando a 

coerência do texto. O sujeito extrai apenas a informação explícita no texto; 

Compreensão de Entrelinhas: O leitor reflete sobre o texto, fazendo inferências 

sobre o implícito, ou seja, esse processo perpassa pelo campo da aprendizagem 

efetiva e/ou significativa, pois é nesse momento que esse sujeito aciona seus 

conhecimentos prévios sobre o tema abordado, estabelecendo relação entre os 

conhecimentos prévios com o que está lendo. 

 

4. ENFOQUE METODOLÓGICO ABP 

 

 A ABP surge no século passado na Europa com o intuito de renovar as 

discussões pedagógicas e descentralizar a educação pautada na figura do 

professor, pois seu modus operandi estimula a autonomia do sujeito aprendiz 

através da elaboração de problemas reais em grupos pequenos sob a orientação 

de um facilitador. Segundo Dewey (2010, p.75) todos os temas que possam ser 

considerados matéria de estudos ―devem derivar de materiais que, 

originalmente, pertençam ao escopo da experiência da vida cotidiana.‖ A ABP, 

também conhecida por PBL (Problem-Based Learning) é oriunda da escola 

médica da Universidade de MacMaster, no Canadá, na década de 60 e aqui no 

Brasil foi empreendida na Escola de Saúde Pública do Ceará, em 1993 e no 

Curso de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Londrina, UEL, desde 

1998 e na Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, em 1997 (MAMEDE, 

2001). A ABP prima pelo estímulo à ampliação da competência do aluno em 

buscar os conhecimentos que serão importantes para o exercício da sua atuação 

no mundo como sujeito crítico no curso da sua caminhada como cidadão. 

 No Brasil, o registro de adoção desse enfoque pedagógico data da década 

de 1990 e teve como propósito, à época, formar profissionais da área da saúde 

que atendessem às demandas sociais contemporâneas.  A ABP caracteriza-se 

num método educativo numa perspectiva cooperativa, estimulando escopos 
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mentais coerentes através de problemas reais pautados nas experiências de seus 

participantes. Ademais, as situações problemas tratadas com base nos 

conhecimentos prévios tendem a facilitar a aquisição de novos conhecimentos 

promovendo a aprendizagem significativa, uma vez que naturalmente se torna 

mais fácil discutir sobre conteúdos que se tem propriedade. Na esteira desse 

pensamento, afirma Dewey (apud DELISLE, 2010, p.6): 

os métodos que têm sucesso permanente na educação formal[...] 
relacionam-se com o tipo de situação que é reflexo do que se passa 
fora da escola, na vida comum. Eles dão aos alunos algo para fazer, 
não para aprender; e a natureza do que têm que fazer exige-lhes 
raciocínio ou a observação intencional de relações; aprender resulta 
naturalmente.  

As atividades executadas pautadas na ABP devem basear-se no pressuposto de 

que os alunos são capazes de ser responsáveis por sua própria aprendizagem, já 

que a familiaridade com o conteúdo contribuirá para aguçar a sua curiosidade 

que, por conseguinte, motivado, o conduzirá a solução da situação problema. 

Dessa forma, entende-se que a ABP pode ser uma alternativa para trilhar por 

veredas mais iluminadas no sentido da compreensão de textos e da formação de 

sujeitos capazes de estar no mundo de forma autônoma e crítica, nos vários 

espaços formais de disseminação do conhecimento.  

 

5. REVELAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Os dados revelados nessa pesquisa surgiram por intermédio das técnicas 

e instrumentos de coleta de dados já mencionados neste trabalho. Foram 

utilizados também para nortear esse trabalho, os dados obtidos com a aplicação 

do pré-teste que  iluminaram as ações posteriores no que diz respeito aos 

caminhos que foram trilhados em relação às descobertas sobre os níveis de 

compreensão leitora em que se encontravam os sujeitos investigados, 

permitindo dessa forma, a elaboração de estratégias de execução do método 

pautadas na categorização desses níveis antes da aplicação do enfoque educativo 

ABP. E como meio de averiguar se houve êxito na aplicação desse enfoque 

educativo, no final do trabalho, realizou-se uma aferição do desempenho dos 
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sujeitos investigados através do pós-teste, em consonância com os mesmos 

protocolos adotados no pré-teste. 

 Vale registrar que a escolha dos textos que nortearam o pré e o pós-

testes; a saber: ―O caso do espelho‖ - Versão de conto popular por Azevedo 

(1999) e ―Embaixo da ponte, sem número‖ de Calsavara (2001), deveu-se ao fato 

de discorrerem sobre temas adequados à realidade pesquisada.A aplicação 

desses testes se caracterizaram em recursos para obtenção de dados que 

contribuíram de forma substantiva para elaboração do perfil da turma, no que 

diz respeito ao seu nível competência leitora antes e depois da aplicação do 

método ABP.  Face aos resultados encontrados após a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados alicerçados pelos estudos de Pimentel (2007), 

foram estabelecidas as seguintes categorias: 1 - Decodificação, 2 - Compreensão 

Sincrética, 3 - Compreensão literal e 4 - Compreensão das entrelinhas para 

categorizar o nível de compreensão leitora desses sujeitos. Na análise inicial 

após o pré-teste concluiu-se que 82,70 % da turma encontrava-se nos níveis de 

compreensão leitora: literal e sincrética. Esse resultado colocou em destaque a 

categoria de análise da compreensão sincrética que conforme já foi salientado 

acima o sujeito procura atribuir sentido global ao que está lendo com base na 

atribuição de significado a palavras isoladas do texto (PIMENTEL, 2007), 

demonstrando, dessa forma, que esses sujeitos estavam distantes do que se 

compreende como leitor proficiente, pois não conseguiam inferir sobre o que 

estavam lendo, fato decisivo para a busca de alternativas metodológicas de 

exercício da leitura que pudessem contribuir para que esses sujeitos evoluíssem 

para outras categorias de compreensão leitora garantindo-lhes inferências 

coerentes sobre os diversos enunciados.  

 Os sujeitos investigados perfaziam uma turma de vinte e nove alunos 

sendo 15 meninos e 14 meninas, desses cinco estavam repetindo o 6º ano do 

Ensino Fundamental. Diante dessa realidade, um percentual significativo 

encontrava-se com dificuldades de compreensão de textos, considerando que 

desses 29 alunos, 3 ou 10,3% deles somente decodificavam textos, 10 alunos ou 

34,4% dos alunos encontravam-se no nível da compreensão leitora sincrética, 14 

alunos ou um percentual de 48,3% compreendiam os textos explorados de 
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forma literal e somente 2 alunos ou o equivalente a 6,9% da turma 

encontravam-se na categoria de Compreensão das Entrelinhas. Na categoria das 

Entrelinhas enquadrava-se um número baixo de leitores, em se tratando de uma 

turma de 6º ano do Ensino Fundamental estágio da vida escolar em que se 

pressupõe que esses sujeitos já leiam de maneira proficiente, uma vez que os 

manuais de orientações educacionais do Ensino Fundamental II prescrevem que 

os sujeitos nessa fase já consigam ler e interpretar de forma coerente estando 

assim, com a sua competência leitora desenvolvida. Dessa forma, visando uma 

maior efetividade, os grupos cooperativos foram formados por sujeitos com 

níveis de compreensão leitora distintas engendrando dessa forma grupos 

mesclados.  

 Nesse sentido, a elaboração da proposta de intervenção desse trabalho foi 

lastreada nos resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados 

inicial (Pré-teste) que se configurou em um levantamento prévio do estágio de 

compreensão leitora em que se encontravam os sujeitos da pesquisa. E através 

das análises descritivas foi possível apontar o processo de avanço dos sujeitos no 

que se refere à compreensão de textos, sublinhando que o progresso nessas 

categorias pode ser traduzido como uma superação do nível detectado na 

categoria anterior através do pré-teste. Esse avanço nas categorias leitoras pode 

ser observado através do pós-teste aplicado após a implementação da ABP. Esse 

último recurso de avaliação (Pós-teste) do nível de desempenho leitor desses 

sujeitos contribuiu para verificarmos que dos vinte e seis sujeitos submetidos à 

análise no final do trabalho, quinze deles ou 53,57% apresentaram avanços, uma 

vez que transcenderam às categorias de decodificação e compreensão sincrética 

para a compreensão literal e os outros onze ou 39,28%, se mantiveram ou 

evoluíram de acordo com os resultados obtidos por meio da aplicação desse 

recurso, para o nível de compreensão de entrelinhas.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Face aos resultados obtidos através da aplicação do pré-teste entendemos 

que algumas estratégias de fomento à formação leitora não tem contribuído 

para assegurar a autonomia e proficiência em leitura dos sujeitos investigados. 

Contudo, a aplicação da ABP, no contexto citado acima, apontou uma 

significativa mudança em termos do avanço na capacidade de inferências 

textuais dos envolvidos. Portanto, com base nesses dados comprova-se a 

hipótese de que a ABP pode ajudar substancialmente a melhorar os resultados 

das pesquisas que mensuram a proficiência leitora no Brasil. Dessa forma, 

torna-se premente a aplicação desse enfoque metodológico nos vários centros 

de difusão do conhecimento, com vistas à formação de sujeitos capazes de 

exercer a sua cidadania na sociedade de forma autônoma.  
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[DI]VERSOS -VOZES LIVRES: ANÁLISE DE UMA PRÁTICA DE 

LETRAMENTO LITERÁRIO SOCIAL E REEXISTENTE. 

Erika Jane Ribeiro147 

O Sarau [Di] Versos alicerça-se em discussões sociais relevantes, especialmente 
no respeito à diversidade, tendo como elemento primordial a arte e suas 
múltiplas linguagens, numa perspectiva do letramento literário como prática 
social. Dentre a poética utilizada como referencial, destaca-se a de Conceição 
Evaristo, Carolina de Jesus, além das criações dos próprios alunos, reforçando a 
necessidade de práticas pedagógicas que valorizem as múltiplas identidades e 
reflitam, criticamente. O principal objetivo do projeto, aqui apresentado, é 
abordar a diversidade na perspectiva da liberdade de expressão, com ênfase no 
enfretamento às desigualdades de gênero e étnicas, por meio de atividades 
artístico-pedagógicas interdisciplinares, sustentadas em práticas de letramento 
social, utilizando-se da metodologia da aprendizagem colaborativa.  A realização 
do projeto oportunizou uma reflexão crítica sobre o respeito à diversidade, a 
tolerância, o reconhecimento da importância do empoderamento feminino, o 
valor da pesquisa e discussão de ideias diversas, além do estudo da obra de 
Conceição Evaristo, Carolina de Jesus e outras poetas da Literatura 
Contemporânea Brasileira. O Sarau [Di]Versos, desde a sua idealização até a 
apresentação, tem sido um celeiro grandioso de reflexão sobre a prática docente 
com o uso da poesia e da leitura como um todo. A repercussão positiva na 
comunidade escolar e fora dela, reforçou a concepção de que o estudo textual 
entrelaçado com a realidade social dos educandos é o caminho mais produtivo e 
eficiente. 

PALAVRAS – CHAVE: Poesia. Diversidade. Letramento literário. Letramento 
social. Contextualização. 

 

ABSTRACT:The Sarau [Di] Verso is based on relevant study sessions, 
especially in relation to diversity, having as primordial element an art and its 
numerous languages, from a perspective of literary literacy as a social practice. 
Among the poetics used as a reference, we highlight Conceição Evarista, 
Carolina de Jesus, and the creations of the students themselves, reinforcing the 
need for pedagogical practices that value as multiple identities and reflexes, 
critically. The main objective of the project, presented here, is to approach in the 
perspective of freedom of expression, with emphasis on confronting gender and 
ethnic inequalities, through interdisciplinary artistic-pedagogical activities, 
supported by social literacy practices, using the methodology collaborative 
learning. The realization of the project offered a critical reflection on respect for 
diversity, tolerance, recognition of the importance of female empowerment, the 
value of research and discussion of diverse ideas, as well as the study of 
Conceição Evaristo, Carolina de Jesus and others poets of Brazilian 
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Contemporary Literature. The Sarau [Di] Versos, from its idealization to 
presentation, has been a grandiose barn of reflection on a teaching practice with 
the use of poetry and reading as a whole. The positive repercussion in the school 
community and beyond, reinforced the concept that the textual study 
intertwined with the social reality of learners is the most productive and 
efficient way 

KEYWORDS: Poetry. Diversity. Literary literacy. Social literacy. 
Contextualization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A escola é um espaço diverso por excelência. Nela, as relações entre a 

comunidade escolar se constroem mais por razões de afinidade, que por ações 

educativas integradoras e preocupadas com essa inter-relação, visto que, ainda, 

é evidente uma preocupação quase que exclusiva com os elementos meramente 

curriculares, que com os interpessoais que permeiam o universo escolar. Ao 

tratarmos de escolas de tempo integral, essas relações tornam-se mais intensas 

e significativas, posto que alunos, professores e funcionários convivem, no 

espaço escolar, por quase 10 horas diárias, ao longo da semana, tal como ocorre 

na EREM Clementino Coelho, em Petrolina, locus do projeto aqui abordado. 

Nesse contexto de múltiplos sujeitos e variadas conexões, permeadas de 

concepções e vivências extraescolares, as intolerâncias tendem a se insurgir, 

quase que paralelamente aos movimentos de fortalecimento das identidades, 

daí a necessidade premente de se construir práticas educativas voltadas para o 

respeito à diversidade, o exercício da tolerância e a construção de espaços de 

livre expressão, que valorizem as interações das alunas e alunos com o meio 

social no qual estão inseridos. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1996), já traziam uma importante abordagem acerca do papel da 

escola na construção de uma educação que respeite e valorize as diversidades. 

Reconhecer essa complexidade que envolve a problemática social, 
cultural e étnica é o primeiro passo. A escola tem um papel 
fundamental a desempenhar nesse processo. Em primeiro lugar, 
porque é um espaço em que pode se dar a convivência entre 
estudantes de diferentes origens, com costumes e dogmas religiosos 
diferentes daqueles que cada um conhece, com visões de mundo 
diversas daquela que compartilha em família. (PCNS,1996: 123) 
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É nessa perspectiva interativa e socialmente engajada que o Projeto 

[DI]Versos – Vozeslivres nasce, visando abordar a diversidade na 

perspectiva da liberdade de expressão, com ênfase no enfretamento às 

desigualdades de gênero e étnicas, por meio de atividades artístico-pedagógicas 

interdisciplinares, a fim de provocar a reflexão, a atuação crítica e participativa 

dos jovens estudantes, através de práticas de letramento literário, numa 

perspectiva social e artística, partindo de uma conjuntura escolar de respeito à 

diversidade. 

O projeto alicerça-se na concepção de letramento de reexistência (SOUZA, 

2011), especialmente o literário, primando pela livre expressão dos alunos e 

alunas envolvidas, através da leitura e da escrita, especialmente de poemas, 

interligadas a outras expressões artísticas como a pintura, fotografia, cordel, 

teatro, sempre numa perspectiva de combate às desigualdade étnicas, de gênero, 

sociais, etc. 

Além da concepção de reexistência, já apresentada, o projeto busca desenvolver 

aspectos linguísticos importantes e determinados no currículo, bem como 

fomentar a expressão artística, a criação poética, a livre expressão e análise 

crítica da realidade na qual os alunos estão inseridos, numa perspectiva 

contextualizada, como esclarece                                                                                     

Silva (2010) 

 

A contextualização é um processo facilitador da compreensão do 
sentido coisas, dos fenômenos e da vida, enfatizando informações que 
o estudante teme, encorajando-o na busca de novas informações a 
partir dessas. Enfim; contextualizar implica problematizar o objeto em 
estudo a partir dos conteúdos dos componentes curriculares, fazendo 
a vinculação com a realidade situando-os no contexto e retornando 
com um novo olhar. A contextualização da educação escolar é, assim, 
um processo dialético. (SILVA, 2010: 24 ) 

 

 

2 PERSPECTIVA SOCIAL E REEXISTENTE DO LETRAMENTO 
LITERÁRIO NO SARAU [DI]VERSOS. 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
767 

 

 

O Projeto [DI]Versos apresenta-se como uma prática de letramento literário, 

que concatena-se a outras práticas pedagógicas de caráter artístico e de 

construção da identidade dos alunos e alunas. O Letramento Literário se 

configura como um processo de apropriação da literatura enquanto linguagem 

(GLOSSÁRIO CEALE) e para tanto é fundamental nos apropriarmos mais 

aprofundadamente acerca da sua aplicação e dos eventos de letramento148 

originados de sua prática. 

 

Em primeiro lugar, não há letramento literário sem o contato direto 
do leitor com a obra, ou seja, é preciso dar ao aluno a oportunidade de 
interagir ele mesmo com as obras literárias. Depois, o processo 
do letramento literário passa necessariamente pela construção de 
uma comunidade de leitores, isto é, um espaço de compartilhamento 
de leituras no qual há circulação de textos e respeito pelo interesse e 
pelo grau de dificuldade que o aluno possa ter em relação à leitura das 
obras. Também precisa ter como objetivo a ampliação do repertório 
literário, cabendo ao professor acolher no espaço escolar as mais 
diversas manifestações culturais, reconhecendo que a literatura se faz 
presente não apenas nos textos escritos, mas também em outros 

tantos suportes e meios. (GLOSSÁRIO CEALE) 

 

Assim, as práticas de leitura e escritas desenvolvidas ao longo de todas as etapas 

do projeto, buscam promover a interação dos alunos com obras literárias de 

caráter resistente, que expressem as vivências diversas de grupos 

marginalizados, sobretudo as mulheres e negros(as). Nessa perspectiva de 

problematização das questões de gênero e étnicas, o suporte literário, para 

leitura e análise, partiu das obras de Conceição Evaristo e Maria Carolina de 

Jesus e, posteriormente, da escrita dos próprios envolvidos. O enfoque social 

das obras estudadas mostra-se como uma importante ferramenta para a 

inserção de debates acerca da identidade das alunas e alunos envolvidos no 

projeto, visto que a linguagem poética permite uma expressão mais livre e 

ampla.  O enfrentamento das desigualdades e preconceitos que giram em torno 

                                                           
148

 Definição usada, primeiro, por Heath (1982: 93): "Um evento de letramento é qualquer situação 

em que um portador qualquer de escrita é parte integrante da natureza das interações entre os 

participantes e de seus processos de interpretação”. 
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das diferenças étnicas e de gênero, muito presentes no universo escolar, é tarefa 

essencial e urgente. 

 

Os conceitos de gênero, raça e etnia ao serem trabalhados na sala de 
aula em uma perspectiva da valorização da(s) identidade(s) dos 
múltiplos sujeitos que convivem no mesmo espaço da escola devem ter 
um posicionamento político, a fim de desconstruir os estereótipos e os 
estigmas que foram atribuídos historicamente a alguns grupos sociais. 
(NOGUEIRA, FELIPE e TERUYA 2008: 3) 

 

Numa perspectiva social do letramento ou modelo ―ideológico‖ de letramento, 

como nos ensina Street (2014) faz-se fundamental considerar as práticas e 

saberes dos envolvidos, sem impor um modelo padronizado e dominante de 

escrita, valorizando assim suas vivências e as marcas sociais e culturais do meio 

onde estão inseridos. Desse modo, proporcionar uma prática de leitura e escrita 

que ecoe suas vozes e anseios, que considere as suas experiências linguísticas, 

interligando-as a grandes questões gerais, como a diversidade, o combate ao 

preconceito e à violência de gênero é construir uma educação contextualizada, 

como já mencionado. 

Ainda nesse viés contextualizador e socialmente engajado do letramento, Santos 

(2008) nos fala: 

O letramento, sem dúvida, não é só isso, mas é também isso: o diálogo 
produtivo e crítico entre os saberes da oralidade e da cultura escrita. É 
nesse sentido que o letramento não é somente o que o saber escolar faz 
com os alunos, mas também o que os alunos podem fazer com o saber 
escolar, visando ao seu fortalecimento na luta contra a exclusão social 
(SANTOS, 2008: 14) 

 

No que tange ao caráter reexistente das práticas de letramento, nas quais o 

projeto [DI]Versos – Vozes livres se insere, Souza (2011) esclarece que 

Os letramentos de reexistência mostram-se singulares, pois, ao 
capturarem a complexidade social e histórica que envolve as práticas 
cotidianas de uso da linguagem, contribuem para a desestabilização do 
que pode ser considerado como discursos já cristalizados em que as 
práticas validadas sociais de uso da língua são apenas as ensinadas e 
aprendidas na escola formal (SOUZA, 2011: 36). 
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Desse modo, a realização desse projeto, estabelece conexões entre as produções 

literárias não canônicas, de mulheres negras e periféricas, e as produções das 

alunas e alunos envolvidos, num fazer em que as vivências sociais desses 

indivíduos são consideradas, juntamente com suas experiências artísticas e 

linguísticas, construídas em espaços extraescolares, construindo-se uma prática 

de letramento literário reexistente e socialmente engajada. 

 

3 METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido por meio da Metodologia de Aprendizagem 

colaborativa ou Instrução entre Pares, onde os alunos são estimulados a 

interagirem, colaborarem-se mútua e ativamente com ações interdisciplinares, 

sendo eles os principais agentes na construção de uma aprendizagem, 

efetivamente, significativa.  

Principal objetivo da metodologia Peer Instruction ou Instrução entre 
Pares: tirar o foco da mera transferência de informação professor-
aluno e estimular o estudante a buscar informações primárias em suas 
leituras e, em seguida, participar de discussões com os colegas, em 
sala de aula. (REVISTA EDUCAÇÃO, 2017) 

 

 Com isso, as vivências e experiências linguísticas, sociais e afetivas dos alunos 

eram consideradas como instrumentos reflexivos, para os debates, e criativos 

das obras apresentadas ao final do projeto, numa perspectiva real de 

protagonismo juvenil, defendido pelo sistema de Educação integral de 

Pernambuco. 

As ações aconteceram entre os meses de agosto e novembro de 2017, através de 

oficinas variadas, interligadas pela discussão sociopolítica, a construção e 

afirmação da identidade dos jovens envolvidos, através da linguagem verbal, 

imagética e corporal. As oficinas concentravam atividades de leitura, escrita, 

debate, criação artística (corporal, fotográfica e plástica) e digital por meio da 

criação e postagens em redes sociais, culminando com apresentação artística do 

Sarau [DI]Versos e a exposição dos materiais produzidos,  abertas ao público, 

numa interação entre escola e comunidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A realização das oficinas, ao longo do projeto, permitiu uma amplitude no 

repertório textual dos envolvidos, como também o contato com outras formas 

de linguagem, através das discussões e das atividades práticas, mas, sobretudo, 

fomentaram a autonomia das alunas e alunos, desenvolvendo sua criticidade 

acerca dos padrões e imposições sociais, reconstruindo suas identidades, através 

de uma análise de si mesmos e de suas relações. 

No decorrer dos meses de oficinas, os alunos conheceram diferentes formas de 

expressão artística e resistência, se aprofundaram nas obras de Conceição 

Evaristo e Maria Carolina de Jesus, além de terem produzido poemas, 

fotografias, telas e cordel e, a partir delas, foram (re)construindo suas 

identidades. 

Algumas das oficinas foram mediadas por artistas, profissionais parceiros e 

engajados no processo de arte- educação, como a atriz profissional e também 

aluna da EREM Clementino Coelho, Yasmin Rabelo, membro da Cia Árvore que 

dá versos, que apresenta o sarau final e coordenou a oficina ―Oprimid@ até 

quando? Sua voz no fazer teatral.” onde, além de exercícios teatrais e de 

corporeidade, trouxe uma valiosa discussão acerca do Teatro do Oprimido e de 

seu importante papel de resistência social e política.  Também participou o 

poeta, cantador e arte-educador, Maviael Melo, com notória experiência em 

formação de jovens, através do Cordel. Em sua oficina “Rap, repente e cordel: 

diálogos de resistências”, além de trabalhar com os alunos e alunas 

participantes os elementos técnicos, estrutura e função social do cordel, o poeta 

instigou e oportunizou a criação de um cordel coletivo, cuja temática girava em 

torno da participação ativa das minorias nos processos sociais e políticos, bem 

como do poder transformador da escrita. Essa visão assenta-se na ideia 

defendida por Serra (2011) 

É das ―minorias‖ que emana o sujeito da contemporaneidade, pois são 
primeiramente essas ―minorias‖ que precisam multifacetar-se. Quem 
está no centro não precisa de outras identidades porque não reivindica 
nada, o centro é estático. É no bojo das lutas de emancipação, na 
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inserção das ―minorias‖ num espaço social menos injusto que essa 
múltipla identidade terá de ser constituída.(SERRA, 2011: 33) 

 

A oficina “Fotografia como expressão da diversidade” mediada pelo fotógrafo 

Heitor Rodrigues, permitiu aos alunos um olhar mais aguçado sobre os 

diferentes universos que compunham o ambiente escolar, as diferentes 

identidades e grupos lá representados, além de ensinar técnicas fotográficas de 

luz, sombra, foco, por meio da câmera dos próprios celulares dos alunos. Ainda 

no campo da expressão visual, a oficina “Cores do Coração” coordenada pela 

artista e professora Iana Ricarte proporcionou uma reflexão acerca dos padrões 

identitários e das representações numa perspectiva étnica, por meio da técnica 

Mixer media (mistura de várias técnicas, colagem, textura, pintura em acrílico). 

Para uma contextualização com a linguagem digital e a interação dos jovens nas 

redes sociais, bem como a expressão de seus anseios, nos meios digitais, tivemos 

a oficina “Linguagens digitais: eu no mundo”, ministrada pela professora 

Auricélia Pires. A partir dessa oficina, os envolvidos passaram a utilizar suas 

redes para a divulgação das ações do projeto, de modo mais consciente e 

objetivo.  

As demais oficinas centralizaram-se no letramento literário, mais 

especificamente na escrita de mulheres, trazendo toda uma discussão de gênero 

e etnicidade, tendo como mote a poética de Conceição Evaristo e Maria Carolina 

de Jesus e as narrativas clássicas em torno das mulheres. Na oficina Mulheres 

na Literatura: Gênero e raça na escrita, coordenada pela professora Celma 

Vieira, houve uma análise crítica dos clássicos e escritoras mundiais que 

romperam com os estigmas na Literatura. Por meio dessas oficinas, as nuances 

da violência de gênero foram mais fortemente abordadas, partindo-se de fatos 

ligados ao cotidiano das turmas envolvidas, onde a escrita e a oralidade 

serviram de meios de denuncia e análise pessoal.  

O trecho, apresentado a seguir, foi extraído do fanzine produzido 

artesanalmente com os poemas produzidos na oficina “Criação poética: a 

recriação da identidade através dos versos”, que permitiu uma autoanálise dos 
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participantes, a partir das provocações sobre identidade, existência e padrões, 

na sociedade atual, através da poética. 

 

Asas essas que não se cortam, 

Pois o que as fez 

Foi a busca de quem sou 

E não algo material 

Sua morte se tornou livre 

Para SER o que quiser. 

Sou o que quero! 

Mulher livre para dizer, 

Abrir a boca, ir à luta 

Com suas linhas e curvas 

Toque-as quem eu deixar 

Me faço e refaço! 

( Raquel Ueza – aluna da 2ª série do Ensino Médio, 2017) 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A realização de projetos didáticos que promovam a interação entre os 

conteúdos, previstos no currículo, com o contexto social é de fundamental 

importância para o processo de ensino-aprendizagem, como também para uma 

formação cidadã das alunas e alunos. Ao incluirmos nesses projetos ações 

interdisciplinares e que se assentem nas diversas formas de expressão artísticas, 

há um maior envolvimento de toda comunidade escolar, bem como maior 

significação nas ações desenvolvidas. De igual modo, desenvolve-se a autonomia 

dos estudantes, posto que eles passam a agir mais efetivamente na busca e na 

construção do saber. 

Assim, o projeto [DI]Versos mostrou-se bastante significativo, visto que 

permitiu o trabalho com os conteúdos didáticos previstos para os bimestres em 
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que aconteceu, além de ter fomentado a participação e criação artística, a livre 

expressão verbal, por meio de práticas e eventos de letramento engajados com o 

contexto social dos envolvidos, valendo-se das suas vivências e experiências 

linguísticas. 

A utilização de uma produção poética engajada, como a de Conceição Evaristo e 

Carolina de Jesus, permitiu uma aproximação do texto escrito com o universo 

dos alunos, houve uma conexão entre as realidades e com a linguagem 

empregada. O texto poético não se tornou um elemento distante e inacessível, 

pelo contrário, passou a fazer parte das vivências daqueles jovens e a servir de 

referência para suas lutas. 

Outro ponto fundamental observado foi a interação entre a Escola e a 

comunidade, por meio da participação de artistas convidados, familiares e 

parceiros durante as oficinas e na apresentação final do trabalho, quebrando as 

barreiras que separam o contexto escolar e o social, mesmo que ainda 

timidamente. 

Posto isso, verificou-se que a realização do projeto oportunizou aos alunos, 

desde a fase preparatória até a apresentação do espetáculo, o respeito à 

diversidade, a tolerância, o reconhecimento da importância do empoderamento 

feminino, o valor da pesquisa e discussão de ideias diversas, além da promoção 

de um letramento ―ideológico‖ que considera todo o contexto social dos nele 

envolvidos. É fundamental que a educação se faça de modo significativo, 

contextualizada, numa perspectiva dialógica e plural. 

 

ANEXO 
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Poeta Maviael Melo durante a oficina “Rap, repente e cordel: 
diálogos de resistências” 

 

 

Tela criada pelos alunos durante a oficina “ Cores do Coração”, 
coordenada pela artista e professora Iana Ricarte. 
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Apresentação do Sarau pela Cia A Árvore que dá versos – 
Encerramento do projeto. 
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SENHORA: A REINVENÇÃO CRÍTICA SOBRE AS RELAÇÕES 

AFETIVAS E SOCIAIS NO CASAMENTO BURGUÊS DO SÉCULO XIX 

 

Danila de Souza Ribeiro (Graduanda em Letras, UPE Campus Petrolina, – 

danillasouza.1995@gmail.com), Maria Gabriela Amorim Coelho (Graduanda em 

Letras, UPE Campus Petrolina, – gabiicoelho44@gmail.com).  

 

Esta pesquisa estabelece uma abordagem sobre as relações afetivas e sociais no 

casamento burguês do século XIX, tendo como objeto de estudo o livro 

―Senhora‖ de José de Alencar, na qual ele concretiza uma crítica social sobre a 

idealização do casamento burguês, como uma forma de ascensão social, 

vendidos nos folhetins românticos. Os objetivos deste trabalho consistem em 

analisar como a obra ―Senhora‖ estabelece uma crítica ao casamento burguês do 

século XIX, observar a inversão de papéis entre os personagens Aurélia e Seixas. 

Dentre os principais autores utilizados estão: Candido (2000), Coutinho (2001), 

Bosi (2003), Sodré (1995), Leite (1987). Quanto ao aspecto metodológico, foi 

utilizada uma pesquisa de cunho bibliográfico e caráter qualitativo, de modo 

explicativo e descritivo sobre o tema: Senhora:A reinvenção crítica sobre as 

relações afetivas e sociais no casamento burguês do século XIX. Desse modo, a 

contribuição deste trabalho para os estudos da Literatura, se dá pela busca de 

uma análise sociológica da obra ―Senhora‖, e por meio de uma problematização 

sobre como estes folhetins recriam a realidade matrimonial do século XIX.  

Acredita-se que esta pesquisa proporcionará aos alunos do Ensino Médio e 

também universitários a possiblidade de uma discussão mais critica da 

Literatura brasileira, mostrando estereótipos sociais e apresentação das relações 

humanas mais maduras.  Conclui-se que este trabalho estabeleceu uma reflexão 

acerca das relações afetivas e sociais no casamento burguês do século XIX. 

Assim, foi realizado um estudo sobre a sátira apresentada na obra ao 

permanente matrimônio burguês realizado a partir de interesses financeiros e 

perpetuados por vínculos mascarados pela hipocrisia.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura brasileira. Romantismo.Casamento burguês. 
Crítica social. Ascensão social.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho estabelece uma abordagem sobre as relações afetivas e sociais no 

casamento burguês do século XIX, tendo como objeto de estudo o livro 

―Senhora‖. Analisa como José de Alencar concretiza uma crítica social sobre a 

idealização do casamento burguês, como uma forma de ascensão social, 

vendidos nos folhetins românticos. Este artigo cujo tema é Senhora: A 

reinvenção crítica sobre as relações afetivas e sociais no casamento burguês 

do século XIX estuda a sátira apresentada na obra ao permanente matrimônio 

burguês realizado a partir de interesses financeiros e perpetuados por vínculos 

mascarados pela hipocrisia. 

 

O objetivo geral desse trabalho é analisar como a obra ―Senhora‖, estabelece 

uma crítica ao casamento burguês do século XIX. Observando de que maneira 

há uma inversão de papéis entre os personagens Aurélia e Seixas. Como 

também, refletir a desconstrução e reconstrução da musa romântica, e a 

transformação do burguês interesseiro em um herói romântico. Para a 

construção desse trabalho foram utilizadas referências teóricas como: Bosi, 

(2003)Candido (2000), Coutinho (2001), Sodré (1995), Leite (1987). 

 

1. SENHORA: UMA NOVA VISÃO DO CASAMENTO NO 

ROMANTISMO. 

 

A obra Senhora de José de Alencar apresenta uma nova visão do matrimônio no 

Romantismo, o livro aborda o casamento burguês do século XIX como uma 

forma de ascensão social, focalizando o interesse financeiro presente nesta 

classe como ascensão. Por isso Senhora é considerada uma das obras-primas de 

Alencar e uma das principais da literatura brasileira. É uma critica social ao 

casamento burguês idealizado nos folhetins românticos.  
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Segundo Afrânio Coutinho (2001), o Romantismo manifesta-se na Europa em 

uma época confusa, com a inovação industrial, o crescimento da produção, a 

luta de classes contra a monarquia e as organizações em intervenção dos 

direitos trabalhistas. O Romantismo surge após três importantes fatos 

históricos mundiais: a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a 

Independência dos Estados Unidos, formalizando uma ruptura com o 

Classicismo, que tinha como principio a mimese, ou seja, a recriação de 

circunstâncias em busca de um olhar verossímil sobre a realidade que 

privilegiava um discurso a favor do modo de vida de uma dita aristocracia 

europeia. Desta forma, o Romantismo introduz um novo projeto literário. 

 

[...] expressa os sentimentos dos descontentes com as novas 
estruturas: a nobreza, que já caiu, e a pequena burguesia que 
ainda não subiu: de onde, as atitudes saudosistas ou 
reivindicatórias que pontuam todo o movimento. (BOSI, 1994, 
p. 91)  

 

As obras românticas, portanto, passam a não ser mais apreciadas e encomendas 

apenas para a nobreza, mas passam a possuir certa liberdade e uma certa  

autonomia, prevendo o surgimento de um novo público, composto pela classe 

burguesa, comerciantes ricos que não tinham poder político. Para Afrânio 

Coutinho (2001, p.144 -145): 

As mudanças promovidas pelo movimento romântico que 
afetam as estruturas sociais, culturais e políticas se repetem 
também na Revolução Francesa (1789), que contou com 
diferentes grupos sociais dentre eles trabalhadores e 
comerciantes, menos favorecidas a alta favorecidos da cidade, 
todos descontentes com o regime que favorecia a alta burguesia 
e explorava através de altos impostos os trabalhadores com as 
leis implantadas. 

 

Assim, o Romantismo surge nessa época em oposição à era da razão, e tem 

como principal marca a subjetividade. Nele, a realidade é idealizada pela 

imaginação, não sendo necessária a imitação de modelos.  Segundo Coutinho 

(2001), quando há a ruptura do principio da mimese aparece uma nova 

característica formal: a liberdade artística. O Romantismo apresenta formas 

muito mais livres, sem ser mais necessário está preso às regras, à métrica e ao 
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equilíbrio das formas, surgindo formas diferentes de escrever, como: verso livre 

e o hibridismo. Nesse novo contexto literário, entra em vigor o novo recurso 

folhetim. 

O folhetim tinha como público-alvo os estudantes e as mulheres, que não eram 

leitores e passam a ser. Assim a literatura que antes era aristocrática passa a ser 

chamada de ―literatura de costumes‖, na qual terá os costumes burgueses 

representados em suas narrativas. Essa literatura também é conhecida como 

―literatura de deleite‖, pois era a única forma de entretenimento dessa classe. 

(SODRÉ, 1960). Então, o folhetim democratizou o acesso à literatura, como 

também as características desse público contribuíram para a construção do 

formato desse gênero. Para tanto, o romance-folhetim tinha como principal 

finalidade prender a atenção do leitor. Por isso, eram publicados fragmentos da 

obra. De modo que cada final do capitulo devesse causar suspense para 

estimular a curiosidade do leitor. O estímulo para o aumento de um público 

leitor se dava justamente pelo interesse comercial de editores e autores, que 

viam na ampliação da vendagem, maiores possibilidades de faturamento. 

Segundo Ângela Fianini (2003, p. 17): 

Os folhetins deveriam ser atraentes e cativar o público para 
manter ou aumentar a vendagem dos jornais. Nesse sentido 
precisavam se estender no tempo, prendendo a atenção da 
audiência. Isso se mantém, sobretudo, a partir do uso do 
suspense e da repetição de situações estereotipadas que 
mantêm o interesse do leitor e promovem a identificação. 

 

Logo, o romance-folhetim tinha a finalidade de atrair o publico, para assim 

aumentar as vendas dos jornais. O folhetim possuía uma estruturação narrativa 

fixa, uso de personagens estereotipadas que poderiam ser heróis ou vilões.  No 

enredo, sempre havia uma luta entre o bem e o mal, havendo uma vitória da 

virtude em seus desfechos, sempre conforme o modelo do final feliz com o 

casamento, de acordo com os anseios femininos da classe burguesa de se 

realizarem socialmente e pessoalmente com o matrimônio. 

 

2. ALENCAR E SUAS OBRAS ROMÂNTICAS 
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O autor José de Alencar é um dos maiores representantes do Romantismo no 

Brasil e um dos principais nomes da literatura nacional. Como afirma Coutinho 

(1990, p. 153), ―[...] o patriarca da Literatura Brasileira [...]‖, defensor dos temas 

e motivos brasileiros, sobretudo dos indígenas.  O autor ficou marcado por 

investir em uma literatura nacional, menos influenciada pelos colonizadores 

portugueses. Alencar escreveu várias obras, todas importantes na Literatura 

Brasileira. Como afirma o estudioso Antônio Candido a seguir: 

 

Desses vinte e um romances, nenhum é péssimo, todos 
merecem leitura e, na maioria, permanecem vivos, apesar da 
mudança dos padrões de gosto a partir do Naturalismo. Dentre 
eles, três podem ser relidos a vontade e o seu valor tenderá 
certamente a crescer para o leitor, à medida que a crítica souber 
assinalar a sua força criadora: Lucíola, Iracema e Senhora. Há 
outros que constituem uma boa segunda linha, como o Guarani. 
Mais do que isso não convém dizer, porque a variedade da obra 
de Alencar é de natureza a dificultar a comparação dos livros 
uns com os outros. Basta, com efeito, atentar para a sua glória 
junto aos leitores – certamente a mais sólida de nossa literatura 
(...). (CANDIDO, 2000, p. 201) 

 

Assim fica evidente que Alencar foi um dos principais autores do Romantismo, 

deixando um marco histórico com as suas obras, que até nos dias de hoje são 

apreciadas pela a sociedade, como também de grande relevância para o estudo 

da literatura brasileira.  

 

Antônio Candido apresenta uma divisão das obras de Alencar em três 

categorias. Segundo Candido (2000, p. 201): ―(...) Para nos certificarmos de que 

há, pelo menos, dois Alencares em que se desdobou nesses noventa anos de 

admiração: o Alencar dos rapazes, heroico, altissonante; o Alencar das 

mocinhas, gracioso, às vezes pelintra, outras, quase trágico‖. . Todavia, ―há pelo 

menos um terceiro Alencar, menos patente que esses dois, mas constituindo não 

raro a força de um e outro. E o Alencar que se poderia chamar dos adultos...‖ 

(CANDIDO, 2000, p. 204) 

.  

O Alencar maduro ou dos adultos, apresenta um senso crítico da complexidade 

humana. Nas obras urbanas de Alencar é possível perceber que era mostrada a 

realidade social da época. Conforme Dante Moreira Leite (1987, p. 150): 
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Senhora representa talvez o ponto mais alto da ficção urbana de 
José de Alencar, não só porque, dentre os que procuram 
retratar a vida citadina, é um dos seus romances mais 
ambiciosos, mas também porque aprende os mais significativos 
conflitos sentimentais da época. 

 
 
Assim, no romance Senhora é narrada a historia de Aurélia e Seixas que vivem 

um casamento de aparência por causa de interesses financeiros. Como afirma 

Antônio Candido (2006, p. 15) sobre o enredo da obra: 

 

Trata-se da compra de um marido; e teremos dado um passo 
adiante se refletirmos que essa compra tem um sentido social 
simbólico, pois é ao mesmo tempo representação e 
desmascaramento de costumes vigentes na época, como o 
casamento por dinheiro. Ao inventar a situação crua do esposo 
que se vende em contrato, mediante pagamento estipulado, o 
romancista desnuda as raízes da relação, isto é, faz uma análise 
socialmente radical, reduzindo.  

 
 
Dessa forma, é possível perceber que há aspectos realistas na obra, pois a 

sociedade da época tinha o costume de arrumar casamento por interesse 

econômico. Assim, na sociedade burguesa, era comum o casamento arranjado, 

prática da época na qual, na maioria das vezes, os noivos nem se conheciam. 

Como afirma Leite (1987, p. 158):  

 

É evidente a intenção de Alencar ao escrever Senhora. A 
sociedade de sua época está diante de dois padrões de 
casamento: o de conveniência e o de amor. Parece evidente que, 
em fase pouco anterior, quando jovens não tinham 
possibilidade de namoro e escolha afetiva, o casamento 
organizado pela família não representava uma violência. Esta se 
torna clara no momento em que se dão dois processos: a 
ascensão social pelo dinheiro, - permitida pela formação de uma 
burguesia relativamente desenvolvida, - e o da possibilidade de 
escolha entre os jovens. 

 
 

Dessa forma, no romance ―Senhora‖, é narrada a ―bela história de amor‖ entre 

Aurélia e Fernando Seixas, mas também todo o contexto que a envolve. Trata-se 

de uma obra romântica, porém podemos perceber seu caráter realista. Há ainda 

no romance a denúncia do casamento por conveniência, prática comum do 

sistema patriarcal brasileiro.  Então, a obra ―Senhora‖ distancia-se do próprio 
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Romantismo, pois se estabelece como uma metáfora, usada para desmascarar 

uma realidade que oculta as relações de interesse presentes dentro da classe 

burguesa no século XIX. Ao longo da estruturação da obra ―Senhora‖, José de 

Alencar se apropria da linguagem de um contrato de compra e venda para 

denunciar a lógica do casamento por interesse. 

 

3. A CRÍTICA AO CASAMENTO BURGUÊS EM SENHORA: A 

REINVENÇÃO DE PAPÉIS NO CAPÍTULO “POSSE”. 

 

Na obra Senhora, José de Alencar faz uma dura critica ao casamento burguês do 

século XIX, que ocorria, muitas vezes, para que houvesse uma ascensão social 

de um dos conjugues. No terceiro capitulo ―Posse‖ do livro Senhora, é possível 

notar que há uma inversão de papéis, na qual a protagonista Aurélia é quem 

comanda, e Seixas apenas cumpre as regras. Ele é submisso e obrigado a seguir 

todas as ordens de sua dona/senhora. Assim, objetiva-se demonstrar, como se 

dá a critica ao casamento burguês na obra Senhora a partir da apresentação de 

situações de inversão de papéis num lar burguês patriarcal e o efeito dessa 

alteração na psique dos personagens. 

 

No trecho a seguir, pode-se perceber que a cena de encenação do casal ocorre na 

sala da casa como ambiente burguês de socialização, no qual nota-se uma 

inversão de papéis na relação do  casal.   

 

Aurélia viu o movimento, A saudação matinal do marido ia 
despertar em D. Firmina. 
Seixas adiantava-se. A moça ergueu-se estendendo a mão, e 
inclinando a cabeça sobre a espadua com ligeira inflexão, 
apresentou-lhe a face, para receber casto beijo da esposa. 
Aquela mão, porém, estava gelada e hirta, como se fora de jaspe. 
A face, pouco antes risonha e faceira, contraíra-se de repente 
em uma expressão indefinível de indignação e desprezo. 
Fernando só reparou nessa mutação quando lábios roçavam a 
fria cútis, cuja pubescência eriçava-se como pelo áspero do 
feltro. Retrai-se involuntariamente, embora naquela 
circunstância a caricia dessa mulher, de quem era marido, o 
humilhas-se mais do que sua repulsa. (ALENCAR, 2008, p. 101) 
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Na cena acima, o casal vive da hipocrisia e das aparências. Isso é notado no 

trecho: ―A saudação matinal do marido ia despertar suspeitas em D. Firmina‖. 

Então, é visto que o casal vive de uma aparência hipócrita para os empregados. 

Como também é possível perceber a postura autoritária de Aurélia no trecho: ―A 

moça ergueu-se estendendo-lhe a mão‖. Assim, esse autoritarismo e esse 

casamento de aparências causam uma reação na psíquica interior de cada 

personagem, como é visto na frase: ―Aquela mão, porém, estava gelada e hirta, 

como se fora de jaspe‖. Então, conclui-se que Aurélia, mesmo com sua postura 

autoritária, ainda é tocada psicologicamente pelas ações do marido. Da mesma 

forma, ocorre com Seixas no fragmento: ―Retrai-se involuntariamente, embora 

naquela circunstância a caricia dessa mulher, de quem era marido, o humilhasse 

mais do que sua repulsa‖.  Dessa forma, é possível afirmar que o casal vive o 

jogo de máscaras do casamento burguês que implodido psicologicamente por 

suas reações emocionais.  

 

O fragmento abaixo mostra uma nova situação de inversão de papéis ainda na 

sala como lugar de socialização burguesa. O foco do trecho é  o olhar da 

empregada Firmina sobre o casal e, ao mesmo tempo, o jogo de ironia existente 

entre os conjugues. 

 

Nas folgas que o apetite deixa à reflexão, D. Firmina admira-se 
do desembaraço que mostrava a noiva da véspera, na qual 
melhor diria uma castro enleio. 
Mas já habituada à inversão que tem sofrido nossos costumes 
com a invasão das modas estrangeiras, assentou a viúva que o 
último chique de Paris devia ser esse de trocarem os noivos o 
papel ficando ao fraque o recato feminino, enquanto a saia 
alardeava o desplante do leão.  
- Efeitos da emancipação das mulheres! – Pensava consigo. 
- Quer que lhe sirva desta salada, ou daquela empada de caça? – 
Perguntou Aurélia notando que Seixas estava parado. 
- Nada mais, obrigado. 
Seixas tinha comido um bife com uma naca de pão; e bebera 
meio cálice do vinho que lhe ficava mais próximo, sem olhar o 
rótulo. 
- Não almoçou! – tornou a moça. 
- A felicidade tira o apetite – observou Fernando a sorrir. 
- Neste caso eu devia jejuar – retorquiu Aurélia gracejando. – É 
que em mim produz o efeito contrário; estava com uma fome 
devoradora. 
- Nem por isso tem comido muito – acudiu D. Firmina. 
-Prove desta lagosta. Está deliciosa – insistiu Aurélia. 
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-Ordena? – perguntou Fernando prazenteiro, mas com uma 
inflexão particular na voz. 
Aurélia trinou uma risada. 
- Não sabia que as mulheres tinham direito de dar ordens aos 
maridos. Eram todo o caso eu não usaria do meu poder para 
coisas tão insignificantes. 
- Mostra que é generosa. 
- As aparências enganam. (ALENCAR, 2008, p. 102) 
 

 
É perceptível, então, no fragmento acima que olhar da empregada Firmina, 

ressignifica os gestos do casal como expressões de hábitos modernos de 

matrimônios associados a progresso de costumes europeus. Como podemos ver 

no trecho a seguir: ―Mas já habituada à inversão que tem sofrido nossos 

costumes com a invasão das modas estrangeiras, assentou a viúva que o último 

chique de Paris devia ser esse de trocarem os noivos o papel ficando ao fraque o 

recato feminino, enquanto a saia alardeava o desplante do leão‖. Dessa forma, 

percebe-se que a empregada D. Firmina estranha as atitudes autoritárias de 

Aurélia,  que deveriam ser, para ela, próprias as de um marido. Esta troca de 

posições sociais pode ser vista na frase: ―- Não almoçou! – tornou a moça‖. 

Logo, nessa frase, pode-se perceber o autoritarismo que Aurélia tinha sobre 

Seixas.  

 

Nesse fragmento pode-se notar também que há um jogo de ironias existente 

entre o casal, como é visto nas frases: ―- A felicidade tira o apetite – observou 

Fernando a sorrir‖ / - ―Mostra que é generosa‖./ ―As aparências enganam‖. È 

perceptível também que Aurélia faz algumas ironias. Pode-se vislumbrar isso 

quando ela diz: ―Não sabia que as mulheres tinham direito de dar ordens aos 

maridos. Eram todo o caso eu não usaria do meu poder para coisas tão 

insignificantes‖. Assim, há um jogo de ironias entre o casal, desvendando as 

farpas existentes, além do predominante verbo no imperativo. Dessa maneira, 

nesse fragmento, é possível notar que há uma inversão de papéis do casal. No 

trecho abaixo será apresentada uma dolorosa conversa entre Aurélia e Seixas 

sobre o conceito de matrimônio comprado. Nela, é evidenciado o olhar do 

marido, objeto do seu amor como um objeto comprado e da esposa, enquanto 

sujeito de sofrimento por se descobrir apenas a compradora do amor. 
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- A senhora comprou um marido; tem, pois, o direito de exigir 
dele o respeito, a fidelidade, a convivência, todas as atenções e 
homenagens que um homem deve a sua esposa. Até hoje... 
- Faltou-lhe mencionar uma, talvez por insignificante, o amor – 
atalhou Aurélia brincando com um cacho de fúscias. 
- Estava subentendido. Há apenas uma reserva a fazer acerca da 
espécie desse produto. Suponha que a senhora não possuísse 
esta bela e opulenta madeixa, suntuoso diadema como não o 
tem nenhuma rainha, e que fizesse como as outras moças, que 
compram os coques, as tranças e os cachos. Não teria de certo a 
pretensão de que esses cabelos comprados lhe nascessem na 
cabeça, nem exigiria razoavelmente senão uns postiços. O amor 
que se vende é da mesma natureza desses postiços: frocos de lã 
ou despojo alheio. 
- Oh! Ninguém o sabe melhor do que eu, que espécie de amor é 
esse, que se usa na sociedade e que se compra e vende por uma 
transação mercantil, chamada casamento! O outro, aquele que 
eu sonhei outrora, esse bem sei que não o dá todo o ouro do 
mundo! Por ele, por um dia, por uma hora dessa bem-
aventurança, sacrificaria não só a riqueza, que nada vale, porém 
minha vida, e creio que minha alma! 
Aurélia, no fogo destas palavras que lhe brotavam do seio 
agitado, retirara a mão do braço de Seixas; ao terminar voltara-
se rapidamente para esconder a veemência do afeto que lhe 
incendiara o olhar e as faces. (ALENCAR, 2008, p. 118) 
 

 

Nesse fragmento pode-se perceber uma cruel conversa entre o casal sobre o 

sentido do amor para os conjugues. Para Seixas, o amor é: ―[...] O amor que se 

vende é da mesma natureza desses postiços: frocos de lã ou despojo alheio‖. 

Percebe-se, então, que Seixas compara o amor vendido a uma compra de 

cabelos postiços. Já, para Aurélia, o amor verdadeiro não pode ser comprado, 

como podemos observar no seguinte trecho: ―Oh! Ninguém o sabe melhor do 

que eu, que espécie de amor é esse, que se usa na sociedade e que se compra e 

vende por uma transação mercantil, chamada casamento! O outro, aquele que 

eu sonhei outrora, esse bem sei que não o dá todo o ouro do mundo! [...]‖. Dessa 

forma, é notável que por baixo do confronto de vozes acerca do amor, 

sutilmente são emitidas sugestões dolorosas acerca da experiência de um casal 

apaixonado, vivendo uma conivência em que  o amor está longe de existir, pois o 

marido é apenas o objeto comprado, e a esposa, apenas a compradora do objeto. 

Portanto, no capitulo ―Posse‖, é evidenciada a inversão de papeis entre os 

conjugues, vivendo o casamento de aparência numa sociedade hipócrita. O 

diferencial desta relação é oposição entre as máscaras usadas por cada um e as 

suas consequentes reações psíquicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho estabeleceu uma reflexão acerca das relações afetivas e sociais no 

casamento burguês do século XIX. Observou-se que José de Alencar concretiza 

uma crítica social sobre a idealização do casamento burguês, como uma forma 

de ascensão social, vendidos nos folhetins românticos. Desse modo, foi 

realizado um estudo sobre a sátira apresentada na obra ao permanente 

matrimônio burguês realizado a partir de interesses financeiros e perpetuados 

por vínculos mascarados pela hipocrisia.   

 

Portanto, este trabalho contribuiu de forma efetiva para os estudos da 

Literatura, que se deu pela busca de uma análise sociológica da obra ―Senhora‖. 

A intenção foi problematizar como estes folhetins recriam a realidade 

matrimonial do século XIX. Portanto, é constituído numa linguagem inovadora, 

em que aspectos estéticos de um contrato nupcial adentram na elaboração da 

narrativa como fatores relevantes de compreensão do enredo. Acredita-se que 

este artigo proporcionará aos alunos do Ensino Médio e também universitários 

a possiblidade de uma problematização mais critica da Literatura brasileira, 

mostrando estereótipos sociais e apresentação das relações humanas mais 

maduras.   
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ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO: O DIREITO À ACESSIBILIDADE 

A SER OBSERVADO EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE 

PETROLINA-PE 

Karina Karla Rodrigues Miguel Nunes149 

Maria do Socorro Carvalho Amariz Gomes150 

 

RESUMO:O objetivo do presente artigo é analisar as condições de acesso e 
permanência das pessoas com deficiência motora e auditiva/surdez em uma 
escola da rede municipal de Petrolina-PE. Para esta pesquisa foi realizada uma 
revisão bibliográfica e investigação de campo. A abordagem foi qualitativa, por 
meio de um estudo descritivo. Os dados foram coletados e analisados mediante 
observações registradas em diário de campo e aplicação de questionários. As 
observações foram feitas em turmas dos 2º, 6º e 8º anos do ensino 
fundamental. Os sujeitos da pesquisa foram: 1 coordenadora pedagógica, 2 
professoras da classe comum, 3 alunos surdos que estão no ensino regular e 1 
mãe de aluna com deficiência motora. Os dados revelaram que a escola tem-se 
preocupado em incluir os alunos, ao possibilitar meios de acesso aos 
cadeirantes, auxiliares de sala para os alunos com deficiência motora, 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), instrutor eintérprete de Libras. 
No entanto, muito ainda precisa ser feito no que tange à educação inclusiva, 
visto que, no atendimento aos alunos com surdez, os docentes ainda 
demonstram muitas dificuldades no processo de aquisição da Libras. Por sua 
vez, os professores que lecionam para os alunos com deficiência motora também 
apresentaram dificuldades no processo ensino-aprendizagem por não disporem 
de habilidades, bem como dos recursos didáticos e ou tecnológicos necessários 
ao processo de ensinar e aprender.  
 
Palavras-chave: Acessibilidade. Deficiência Auditiva/Surdez. Deficiência 

motora. Educação Inclusiva. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the conditions of access and 
permanence for people with motor and hearing deficiency in a school of the 
municipal network in Petrolina-PE. For this research a bibliographical review 
and field research were carried out and the approach was qualitative, through a 
descriptive study. Data were collected and analyzed through observations 
recorded in field diaries and questionnaires. The observations were  in classes of 
2nd, 6th and 8th years of elementary school. The research individuals were: 1 
pedagogical coordinator, 2 common class teachers, 3 deaf students who are in 
regular education and 1  mother of a female student who has motor deficiency. 
The data revealed that the school has been concerned  to include students, 
providing access to wheelchair users, room assistants for students with motor 
disabilities, Specialized Educational Assistance (AEE), instructor and 
interpreter of Libras. However, a great deal still needs to be done with regard to 
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inclusive education, since, in assisting students with deafness, teachers still 
seem to have many difficulties in the process of acquiring Libras. Teachers who 
teach for students with motor disabilities also presented difficulties in the 
teaching-learning process because they lack the skills, as well as the didactic and 
technological resources  which are necessary to the process of teaching and 
learning. 

Keywords: Accessibility. Hearing deficiency / Deafness. Motor deficiency. 

Inclusive education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva é um grande desafio a ser encarado, atualmente, sobretudo 

no que se refere ao processo de incluir os discentes com deficiência em sala de 

aula, possibilitando-lhes o mesmo acesso e oferecendo os meios necessários à 

sua aprendizagem, conforme as suas necessidades. 

 

A relevância social desta pesquisa consiste em contribuir para reflexão e 

discussão a respeito do processo de inclusão no meio educacional. Ao pensar em 

uma educação de qualidade para todos, é preciso que ela esteja pautada no 

respeito alheio e na equiparação dos direitos educacionais, voltada para o 

acolhimento, a aceitação, a equidade de oportunidades e, acima de tudo, que 

atenda às necessidades dos alunos com deficiência sem que ocorra a exclusão.  

 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar as condições de acesso e de 

permanência das pessoas com deficiência motora e auditiva/surdez em uma 

escola da rede municipal de Petrolina-PE. Para alcançar esse objetivo, foi 

realizada uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo, por meio da 

observação e aplicação de questionário com 1 coordenadora pedagógica, 2 

professoras de sala comum, 3 alunos surdos que estão no ensino regular e 1 mãe 

de aluna com deficiência motora. As observações foram feitas em turmas do 2º, 

6º e 8º anos do ensino fundamental. 

 

A base teórica desta investigação está fundamentada nas concepções de 

Mantoan (2005), Gomes; Resende; Tortorelli (2010), Damázio (2007), nos 

documentos oficiais, entre outras fontes. 
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O presente artigo ficou organizado em duas seções, além desta introdução e das 

considerações finais. A primeira seção traz uma discussão sobre acessibilidade, 

educação especial e inclusão; acesso de pessoas com deficiência motora e 

deficiência auditiva / surdez no âmbito escolar e as políticas públicas na 

educação para essas as pessoas. 

 

 A segunda seção delimita a metodologia utilizada na pesquisa e, ainda, indica 

os seus resultados. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 

 

2   ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

 

Eliminar ou reduzir as barreiras na comunicação, locomoção e aprendizagem é 

uma das aspirações da acessibilidade como ferramenta de inclusão. Tem a ver 

com a ideia de um mundo com o mínimo de obstáculos nas atividades básicas 

da vida em sociedade, ou seja, o direito de se expressar, de ser ouvido e 

compreendido, o direito de ir e vir. 

 

Segundo o Decreto nº 5.296/2004, a acessibilidade está relacionada em 

oferecer condição para a utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Muitas escolas matriculam os alunos com deficiência, mas não lhes oferecem 

suporte para tal necessidade; muitas vezes, existe o transporte, porém não é 

adaptado para os cadeirantes, dificultando o seu acesso.  

 

Segundo o art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, ―entende-se por educação especial, para os 

efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação‖. 
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE), chamado pela LDBEN de 

Educação Especial apresenta-se de duas formas distintas. A primeira baseia-se 

na organização de escolas separadas, denominadas de escolas especiais, gerando 

uma forma segregada de ensino.  

 

 A segunda forma, que é a mais propagada pelos movimentos que defendem a 

inclusão escolar, trata da presença dos alunos que têm deficiência no mesmo 

ambiente com os alunos sem deficiência. Nessa segunda forma, o AEE 

complementa ou suplementa as atividades da classe comum, eliminando as 

barreiras para que os alunos com deficiência ou com superdotação possam 

participar e conviver com outros alunos da classe regular de ensino, levando em 

conta suas particularidades. 

 

Uma escola, para tornar-se inclusiva, precisa ter uma maior articulação e 

comunicação entre todos, com necessidades educacionais especiais ou não. De 

fato, a inclusão escolar não é um processo fácil e nem rápido;por isso, é preciso 

que a instituição procure se adequar, no que diz respeito ao mobiliário, à 

arquitetura, à comunicação e à formação continuada dos seus professores e 

demais funcionários.  

 

De acordo com Mantoan (2005), inclusão é interagir com o outro, estar junto, 

compartilhar, conviver com pessoas diferentes de nós, independente do 

ambiente em que se encontram. A educação inclusiva deve acolher todas as 

pessoas sem exceção.  

 

2.1ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA ÀS ESCOLAS 

 

A acessibilidade de pessoas com deficiência motora às escolas apresenta-se 

como um vasto campo para pesquisa que visa sempre a melhorias, tendo em 

vista a inclusão dos cadeirantes como critério mínimo para que a inserção 

dessas pessoas ocorra de forma correta no âmbito escolar. 
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Pode-se dizer que ―a grande ênfase que tem sido dada à acessibilidade e 

deficiência devem-se ao fato de existirem documentos normativos, leis e 

decretos que dispõem sobre direitos e deveres de órgãos públicos e da sociedade 

em geral‖. (GOMES; RESENDE; TORTORELLI, 2010, p.135) 

 

As pessoas com deficiência motora encontram grandes dificuldades no acesso e 

na permanência no ambiente escolar, por não ter estrutura compatível com sua 

necessidade. Então, torna-se imprescindível a garantia de acesso para que 

possam transitar sem dificuldades e permanecer na escola, construindo seus 

conhecimentos e exercitando sua cidadania.  

 

A esse respeito, Gomes; Resende; Tortorelli (2010, p. 132) afirmam que 

 

para analisar o processo de promoção de acessibilidade nos dias 
de hoje, se torna necessário observar várias características na 
estrutura das barreiras arquitetônicas de vias e espaços 
públicos, do mobiliário urbano, da construção, reforma de 
edifícios e dos meios de comunicação e transporte.  
 

Para que a inclusão de pessoas com deficiência motora na rede de ensino 

funcione conforme o Decreto nº 5.296/2004, Artº 8º. Inciso I, faz-se necessário 

que as escolas em que não existe acessibilidade realizem algumas mudanças em 

relação à estrutura arquitetônica, aos mobiliários e à parte pedagógica, pois, o 

acesso à escola deve ser garantido a qualquer cidadão brasileiro, para que possa 

se locomover com autonomia e independência. 

 

A educação no cotidiano escolar passa por muitas dificuldades quando o 

assunto é acessibilidade, pois diversas escolas não possuem adequada estrutura 

física, não são assistidas pelo transporte escolar e seu quadro docente não 

desfruta de formação adequada, gerando, assim, mais dificuldade de acesso dos 

alunos com deficiência motora. 

 

2.2 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA / SURDEZ NO ÂMBITO 

ESCOLAR 
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O Decreto Federal nº 5626/2005 define como pessoa surda aquela que, por ter 

perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências 

visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 

de Sinais – Libras. 

 

 O Brasil reconheceu a Língua Brasileira de Sinais, por meio da Lei nº 

10.436/2002, que determina a inclusão desse conteúdo curricular em todos os 

cursos de formação de professores e de fonoaudiólogos.  

 

Pode-se observar que 

 
a história da educação de surdos não é uma história difícil de 
ser analisada e compreendida, ela evolui continuamente apesar 
de vários impactos marcantes, no entanto, vivemos momentos 
históricos caracterizados por mudanças, turbulências e crises, 
mas também de surgimento de oportunidades. (PERLIN; 
STROBEL, 2006, p.5) 

 

Grandes oportunidades já estão sendo vivenciadas pelas pessoas com surdez, 

como exemplo a inclusão nas cotas das universidades, vagas reservadas em 

concursos públicos, inclusão de professores de Libras nas escolas, classes 

bilíngues, além do AEE  em turno diferenciado.  

 

Segundo Damázio (2007), é fundamental que o professor tenha formação em 

Libras para que o aluno surdo possa atingir um bom aproveitamento do 

conteúdo. Esse, por sua vez, será ministrado com êxito se, entre outros fatores, 

for viabilizado por uma efetiva comunicação. 

 

 Assim sendo, para que os alunos com surdez tenham suas habilidades 

exploradas e estimuladas, é preciso que os docentes busquem meios para 

favorecer sua participação.  

 

2.3POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO PARA AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA MOTORA E AUDITIVA 
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A inclusão escolar, fortalecida pela legislação, não resolve todos os problemas de 

marginalização das pessoas com necessidades educacionais especiais, pois o 

processo de exclusão é anterior ao período de escolarização, iniciando-se no 

nascimento ou exatamente no momento em que aparece algum tipo de 

deficiência adquirida ou hereditária, em algum membro da família. 

 

Para que a inclusão seja vista como política pública, é preciso, além de 

mudanças arquitetônicas e dos mobiliários, que exista a mudança da barreira 

comunicacional. Segundo Tessaro (2005), as escolas precisam preparar seus 

professores e demais profissionais para receber os alunos com deficiência 

auditiva/surdez, pois, quando os docentes e demais funcionários não estão 

preparados, sentem-se inseguros, preocupados e desmotivados para lidar com 

esses alunos.  

 

Nesse sentido, há necessidade ainda de a escola incentivar e oferecer o ensino 

de Libras para a comunidade interna e externa à instituição, pois a ausência da 

língua de sinais constitui uma barreira para a inclusão da pessoa com surdez.  

 
 

3 METODOLOGIA: O PASSO A PASSO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal de ensino, localizada 

na cidade de Petrolina-PE. Os sujeitos da pesquisa foram 2 professoras de classe 

comum, 1 coordenadora pedagógica, 3 alunos surdos que estão no ensino 

regular e 1 mãe de aluna com deficiência motora.  

 

O trabalho teve sua fundamentação teórico-metodológica caracterizada pela 

pesquisa bibliográfica a qual incluiu consultas aos materiais disponíveis na 

internet (artigos, periódicos e legislações) e utilização de livros.  

 

A pesquisa foi também de campo, mediante uma abordagem qualitativa, por 

meio do estudo descritivo, com observações em turmas do 2°, 6º e 8° anos do 

Ensino Fundamental. A coleta de dados foi complementada com a aplicação de 
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questionários. Os dados coletados demandaram uma atenção especial. E foram 

interpretados com base em fatos e teorias relacionados ao tema estudado.  

 

Alguns recursos utilizados foram: computador para o registro dos dados, bem 

como fichas impressas para planejamento e anotações das observações 

realizadas. 

 

3.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta subseção tem como objetivo analisar e interpretar os dados obtidos no 

decorrer da pesquisa de campo, mediante as técnicas e instrumentos de 

investigação utilizados.  

 

3.1.1 A Inclusão dos Alunos Surdos na Ótica dos Sujeitos da Pesquisa 

e das Pesquisadoras  

 

Ao perguntar aos alunos surdos se eles se sentiam incluídos em sua escola, 1 

aluna do 8º ano respondeu que sim, pois recebia ajuda das pessoas. Os 2 alunos 

do 6º ano responderam que, às vezes, sentem-se sozinhos quando não há outro 

surdo por perto, pois os ouvintes não se aproximam muito por não saberem 

Libras. 

 

Percebe-se, por meio das respostas dos 2 alunos surdos, que eles se sentem 

excluídos, por seus colegas de sala não saberem comunicar-se em Libras e por 

serem crianças que não fazem leitura labial, sentem ainda mais dificuldade para 

se comunicarem.  

 

Segundo Mantoan (2005) para que a educação escolar ocorra de forma plena, é 

necessário que haja diariamente o exercício de cooperação, de fraternidade, do 

valor das diferenças, capacidades e talentos de cada um.                 

 

Durante a observação em sala de aula, foi possível perceber a dificuldade 

encontrada pelos dois alunos surdos do 6º ano em comunicarem-se com os 
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demais membros da escola. Um dos alunos surdos ainda relatou que, desde seus 

04 anos, se sente excluído em sala de aula, pois, em sua primeira experiência em 

outra escola, ninguém sabia Libras.  

 

Vale ressaltar que, a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, define barreiras 

como sendo 

 

[...] qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o 
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros. (BRASIL, 2015, p.1). 

 

Esse acesso corresponde não só ao ingresso do aluno à escola mediante 

matricula realizada, mas também às condições adequadas para permanência na 

instituição. Quando questionados sobre a frequência ao AEE e como ocorre esse 

atendimento, os três alunos responderam que frequentam o AEE no 

contraturno 2 vezes por semana e, durante o atendimento, realizam as 

atividades que são passadas para casa, esclarecem dúvidas do assunto abordado 

em sala de aula, aprendem Libras e a Língua Portuguesa.  

 

Observou-se que a professora da sala comum não sabe comunicar-se em Libras. 

Indagado o motivo, ela expôs: ―Infelizmente não somos preparados para lidar 

com essa situação. Os conteúdos, as teorias, e práticas conhecidas durante 

nosso processo de formação na Universidade não nos tornam capazes de 

promover a inclusão destes alunos especiais”.  

 

Apesar disso, essa mesma professora compreende a importância da Língua de 

Sinais no processo ensino-aprendizagem do aluno com deficiência auditiva/ 

surdez, pois, quando alunos e professores sabem Libras, torna-se o processo 

ensino-aprendizagem mais dinâmico e prazeroso. Ela considera ainda que 

Libras deveria constituir matéria obrigatória no currículo da escola com aulas 

teóricas e práticas.  
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A esse respeito, o artigo 59 da LDBEN, inciso III, relata como deve ocorrer a 

formação dos docentes em relação aos alunos com necessidades educacionais 

especiais ―professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração151 desses educandos nas classes comuns.‖ 

(BRASIL/MEC, 1996)  

 

 

3.1.2Acessibilidade do Aluno com Deficiência Motora na Perspectiva 

das Pesquisadoras e dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Para entender como acontece o percurso casa-escola, foi perguntado à mãe da 

aluna com deficiência motora como ocorre esse trajeto. Ela esclareceu: 

―Fazemos o percurso de 45 min. De casa até a escola. Pois nosso meio é através 

do ônibus coletivo que faz o trajeto em outros bairros e por isso leva esse 

tempo até chegar à escola”. 

 

Percebe-se que as dificuldades pela falta de transporte adequado, estão 

relacionadas não só ao acesso ao ensino/educação, mas afetam também a 

qualidade e o desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos.  

 

A esse respeito, o artigo 34 do Decreto 5296/2004, de forma sucinta, diz que os 

sistemas de transportes coletivos e todos os elementos que estejam relacionados 

a ele, devem ser acessíveis a qualquer pessoa, por isso a necessidade de utilizar o 

desenho universal na construção, nos projetos, na instalação e no uso dos 

mesmos. Esse Decreto, ainda, diz que toda estrutura de transportes urbanos 

deveria ser acessível desde 2014.    

 

A formação inicial e continuada de professores é imprescindível para que a 

inclusão ocorra de fato; é um divisor de águas na educação do país no que se 

refere à educação especial na perspectiva da inclusão.   

 

                                                           
151

Termo utilizado pela LDBEN antes da atualização feita pelos atuais normativos legais da área. 
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Ao perguntar à coordenadora pedagógica sobre qual a visão de acessibilidade na 

escola campo da pesquisa, e como deveria ser a realidade ideal de uma escola 

com acessibilidade, ela respondeu: ―Por mais que a escola tenha rampas de 

acesso e banheiro adaptado, acredito que a escola inteira precise de uma 

reforma. Algumas rampas e pisos estão esburacados, precisando de reparos”. 

 

Além do relato da coordenadora, foi possível observar que do ponto de ônibus 

até a entrada da escola, não há rampas de acesso para o transporte da aluna com 

deficiência motora, além de existirem muitos buracos nas calçadas, dificultando 

a locomoção da criança.  

 

 Para Cardoso e Matrucci (1995, p. 332): 
 

Criar acessos é o mesmo que remover barreiras físicas, 
ambientais, edificáveis. E esta tarefa demanda nossa integração 
numa equipe multidisciplinar, multiprofissional, que vai 
desenvolver um conjunto de ações, as quais, não estamos aptos 
para julgar a sua efetividade ao mesmo tempo em que, teremos 
aí uma oportunidade e uma responsabilidade, ainda que não 
totalmente fazendo parte de nossa profissão, de questionar, de 
participar deste sistema, e de desenvolver uma das ações que 
diretamente nos cabe. 

 

Torna-se de extrema importância eliminar as barreiras arquitetônicas, que 

dificultam a livre circulação de pessoas com deficiência motora, garantido, 

assim, o direito de ir e vir.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Faz-se necessário que a escola regular esteja preparada para receber os alunos 

com necessidades educacionais especiais, construindo um cenário, que vai além 

da aquisição do conhecimento e atinja a constituição de uma identidade aberta, 

da pluralidade e diversidade. 

 

Durante as observações em sala, foi possível perceber que existem dificuldades 

comunicacionais entre alunos surdos e professores, pela ausência de intérprete 

e a incapacidade de o professor usar a Libras, o que inviabiliza o processo 
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ensino-aprendizagem com efetiva qualidade e consequentemente a inclusão 

escolar. 

 

Os resultados, ainda, demonstraram que a professora da aluna com deficiência 

motora sente grande dificuldade em ensiná-la, pois não se considera apta por 

não ter sido capacitada para trabalhar com alunos que possuam deficiência.  

 

Diante do quadro da falta de preparo dos professores, sujeitos desta pesquisa, 

constatou-se a urgente necessidade de momentos de estudos, reflexões e 

debates com os docentes, proporcionados pela escola e ou secretaria de 

educação, a fim de que possam atender com qualidade os alunos com 

deficiência. Contudo, ficou evidente que o corpo docente e a gestão da escola 

têm demonstrado compreensão sobre a importância da inclusão escolar e da 

acessibilidade dos alunos com deficiência.  

 

Este trabalho contribuiu para ampliar os conhecimentos das pesquisadoras em 

relação às limitações de aprendizado dos alunos surdos e com deficiência 

motora, em decorrência das dificuldades de comunicação e locomoção.  

 

Considerando que a educação inclusiva tem sido uma das questões mais 

discutidas nos últimos tempos, cabe ao Poder Público a implementação de 

medidas, que possibilitem o pleno exercício da cidadania e a garantia do direito 

de ir e vir. 
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Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre o contexto da 
violência doméstica e a busca por Medidas Protetivas das vítimas perante as 
autoridades policiais e à justiça, assegurando-lhes o que está posto na Lei 
11.340/06, Lei Maria da Penha. Este trabalho abrange a situação da mulher 
vítima de violência doméstica no contexto familiar na qual a mesma não recebe 
o legítimo amparo afetivo dos seus companheiros, como também, não recebe 
apoio familiar. Além disso, aborda questões das vítimas de não possuírem uma 
escolaridade eficaz e uma estabilidade trabalhista, sendo estas questões que 
fazem com que essas mulheres se tornem mais vulneráveis e consequentemente 
dependentes da pessoa com quem convive, ou seja, torna-se mais complicado a 
saída da vítima do relacionamento abusivo. Ademais, traz uma análise a 
respeito dessa violência doméstica que ocorre de forma massiva, valendo 
salientar que por muito tempo foi silenciada pelos indivíduos por considerar 
natural o modelo arcaico que é encontrado dentro de uma sociedade 
extremamente machista.Dessa forma, tornou-se necessária a criação de uma lei 
que tratasse especificamente da matéria do crime de violência no âmbito 
familiar, sendo os objetivos específicos deste trabalho: a descrição de pesquisas 
dos dados obtidos em relação às solicitações dessas Medidas Protetivas e o perfil 
da mulher, a observação da aplicabilidade e eficácia das Medidas e a 
identificação de qual é a situação da vítima no ambiente familiar antes e depois 
da violência. Para isso, fez-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se de 
artigos e autores que abordam sobre o tema, além de complementar com 
pesquisa de campo fazendo entrevistas com as vítimas na delegacia de Petrolina 
– PE. No Referencial Teórico, este trabalho teve apoio, principalmente, da Lei 
11.340/06, de Mata (2017), Delgado (2014), Dias (2007) e de Fonseca (2012). 
Os resultados desse estudo indicam que as solicitações das Medidas Protetivas 
pelas vítimas foram atendidas de forma efetiva assegurando assim a sua 
integridade física e moral. 
 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Medidas 
Protetivas. 
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This article aims to analyze the context of domestic violence and the search for 
Protective Measures of victims before police authorities and justice, ensuring 
that it is set forth in Law 11.340 / 06, Lei Maria da Penha. This work covers a 
situation of women victims of domestic violence in the family context in which 
they are not an award recipient, but also not a family home. In addition, 
addressing the victims of not having an effective schooling and a job stability, 
these issues make these women become more vulnerable and consequently 
dependent on the person with whom they live, that is, it becomes more 
complicated to leave the victim of abusive relationships. In addition, it brings an 
analysis regarding domestic violence that occur in a massive way, worth noting 
that for a long time to be silenced by danger for considering natural or archaic 
model that is found within an extremely masculine society. Thus, it became a 
creation of a law that deals specifically with the crime of violence, is unfamiliar, 
and the specific objectives of the work: a description of surveys of the data 
obtained in relation to the measures Protective Measures and the profile of 
women, an observation of the applicability and effectiveness of the Measures 
and the identification of a situation of the victim without a family environment 
before and after the violence. For this, a bibliographical research was done, 
using articles and authors that approach on the subject, besides complementing 
with field research with interviews as victims in the Petrolina police station - PE. 
In the Theoretical Framework, this work had support, mainly, Law 11.340 / 06, 
Mata (2017), Delgado (2014), Dias (2007) and Fonseca (2012). The results of 
the study indicate that requests for Protective Measures by victims of care 
effectively ensure their physical and moral integrity. 
 

Keywords: Lei Maria da Penha. Domestic violence. Protective 
Measures. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A seleção desse tema de pesquisa possuiu como fundamental objeto de 

motivação para o determinado estudo, a Lei Maria da Penha, seu contexto social 

e as suas Medidas Protetivas. Vigorou-se em 2006, com o objetivo de proteger 

as mulheres que foram vítimas de violência doméstica, fato esse, que continua 

sendo discutido, na pós-modernidade, pela grande intensidade de casos que 

ocorrem dentro da sociedade a cada segundo que passa.    

      

A lei 11.340/2006, popularmente chamada de Lei Maria da Penha, leva o nome 

de uma mulher que sofreu agressões físicas, psicológicas, por vários anos, 

incluindo duas tentativas de assassinato por meio do seu cônjuge, que lutou por 

20 anos para conseguir condená-lo.   

A partir dessas sucessões, por não haver Lei no Brasil que não punissem tais 

atos, a vítima recorreu a órgãos internacionais, vide Comissão Interamericana 
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de Direitos Humanos (OEA), para que fosse possível a criação de mecanismos 

para prevenir e coibir a violência doméstica.  

Sendo assim, essa norma que permanece em vigor, tem uma grande 

importância dentro do território nacional, pois trouxe proteção, visibilidade e 

medidas cabíveis para esses acontecimentos que ocorrem de forma massiva e 

que por muito tempo foram silenciados e tratados de forma natural dentro da 

sociedade em que o machismo é frequente, principalmente, dentro do meio 

domiciliar.  

Contudo, continua sendo assustador o número de mulheres vítimas de violência 

doméstica, principalmente na região Nordeste do Brasil, sendo essa pesquisa 

voltada para a região de Petrolina, onde há um elevado número de incidência 

dessa mazela social e que, muitas vezes, há um rol de acontecimentos que 

atrapalham no trâmite da denúncia.  

É imprescindível salientar a existência de um grande problema, frequentemente 

ocorrido, que dificulta no possível sucesso da efetividade normativa e 

consequentemente das Medidas Protetivas, sendo este, a instabilidade 

psicológica da vítima que, por vezes, desistem da denúncia nas delegacias por 

vários acontecimentos, como por exemplo, a vivência de um relacionamento 

abusivo, ter feito as pazes com seu cônjuge, e até mesmo por não ter possuído 

um amparo efetivo dos órgãos especializados. Em suma, a vulnerabilidade 

psíquica e a falta de atendimento coerente, terminam atrapalhando a 

procedência da denúncia e a ajuda que a referida norma as fornece.  

Dados confiáveis indicam que entre dez mulheres nordestinas, três já sofreram 

violência doméstica. Em 50% dos casos os filhos presenciam a violência dentro 

do domicílio, e 34% das mulheres foram vítimas durante os nove meses da 

gravidez. A partir desses dados gerais e dos dados específicos obtidos nas 

entrevistas, é notório que foi necessário o aprofundamento da pesquisa em 

torno desse assunto, pois assim, foi possível analisar quantas dessas mulheres 

aceitam as Medidas Protetivas, quantas tiverem a assistência devida, e 

principalmente, se há realmente uma efetividade no atendimento e resguardo 

dessas mulheres que estão psicologicamente e fisicamente abaladas.  

Nesse contexto, a Lei tem como indispensável forma de proteção, as chamadas 

Medidas Protetivas que dispõem às mulheres que as aceitam, métodos que 
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distanciem a vítima de seu respectivo agressor, a proteção dos bens da vítima e 

outras sanções cabíveis à violência cometida. Essa proteção tem suma 

importância dentro dessa conjuntura, dado que a integridade da mulher é 

completamente ferida a partir do momento em que a sua dignidade é 

inteiramente negligenciada. Ademais, é importante identificar que um dos 

pontos importantes dessas medidas é encorajar as vítimas a se oporem à essa 

violência e se afastarem da dependência do relacionamento abusivo. Sendo 

assim, foi possível relatar, dentro dessa pesquisa, se existiu realmente uma 

competência dos órgãos quando foram acionados os pedidos de resguardo.  

Na cidade de Petrolina, houve um grande avanço no sistema jurídico com a 

fundação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (VVDFM), 

que em um ano, foram analisados mais de 900 ocorrências e mais 200 pedidos 

de Medidas Protetivas de urgência. Além disso, as ações não envolvem apenas 

punições para os criminosos, como também, a prevenção da violência doméstica 

por intermédio de ações educativas para os autores do crime e para as vítimas 

que também têm o direito de possuir as Medidas Protetivas para que o seu 

agressor mantenha determinada distância e outras circunstâncias que serão 

retratadas com maior profundidade no estudo que será realizado.  

As Medidas Protetivas e esses institutos jurídicos, que ajudam as mulheres no 

combate e no controle dessas situações, são extremamente importantes para 

que elas tenham a sua integridade física, psíquica, moral novamente 

reintegrada. Por conseguinte, o problema proposto foi buscar qual o nível de 

efetividade das Medidas Protetivas a partir das entrevistas feitas com as 

mulheres vítimas de violência na cidade de Petrolina – PE. A partir disso, 

traçou-se como objetivo geral averiguar as Medidas Protetivas que são 

promovidas pelo Estado às mulheres que já sofreram violência doméstica e que 

estão dispostas a solicitar essas proteções, buscando conhecer, 

concomitantemente, o contexto da violência e suas consequências na vida das 

mulheres. Como objetivos específicos, foram citadas as pesquisas de dados 

obtidas sobre a solicitação das Medidas e as características principais das 

vítimas, como também foi citado neste trabalho a respeito da eficácia deste 

procedimento e a situação da vítima no ambiente familiar em torno do contexto 

da violência. 
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Buscando conhecer a realidade das mulheres que estão sobre a tutela do Estado, 

no que diz respeito às Medidas Protetivas que resguardam a sua integridade 

física e moral, esse estudo visa explorar os desafios da aplicabilidade e a eficácia 

das Medidas Protetivas que estão dispostas na Lei Maria da Penha. Com esse 

intuito, trabalhou-se com a seguinte hipótese: grande parte das mulheres que 

solicitam essas medidas, não se sentem totalmente seguras pelo fato de existir 

falhas na aplicabilidade, eficácia e fiscalização desse direito de ser e de se sentir 

protegida, além de existir o medo de que sua integridade física, mental e moral 

seja abalada. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONHECENDO A LEI MARIA DA PENHA  

Nascida no Ceará e formada em farmácia, Maria da Penha Maia Fernandes foi 

casada com o colombiano Antonio Viveros, professor universitário, por quem 

sofreu diversas agressões morais, físicas e psicológicas, que também afetavam 

suas filhas. Ao longo desse tempo foi vitima ainda, de duas tentativas de 

homicídio e por ter sido baleada nas costas ficou paraplégica em 1983.  

Já paraplégica, sofreu uma tentativa de afogamento e choque elétrico no 

banheiro.  Mesmo depois de 20 anos, o agressor ainda não tinha sido julgado e 

poderia se beneficiar com a prescrição do crime. Foi então que Maria da Penha 

decidiu levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Também 

recebeu apoio da Comissão Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM) e o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL)  

Pressionado pelos órgãos internacionais e pela Comissão de Direitos Humanos 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), que pedia ao governo brasileiro 

celeridade e efetividade na conclusão do processo penal, indenização para Maria 

da Penha e um processo de reforma para evitar a tolerância estatal e o 

tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres 

no Brasil. Devido à pressão internacional, o criminoso foi preso em 2003, sendo 

que em 2006 foi sancionada a Lei 11.340, popularmente chamada de Lei Maria 

da Penha que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e família contra 

a mulher. 

2.2 AVANÇOS TRAZIDOS PELA LEI MARIA DA PENHA 
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Na sociedade em que se vive, no século 21, de predomínio patriarcal e machista, 

qualquer mulher está exposta à violência, pelo simples fato de ser mulher. ―Com 

frequência, ela é vista como ―propriedade‖ de alguém, que acha que tem direitos 

de controle sobre sua vida, seu corpo e sua liberdade. Ideia essa, transmitida ao 

longo de gerações em gerações por vários anos, impregnada nos costumes das 

sociedades e nas instituições, não só no Brasil, como no mundo todo, vem sendo 

questionada profundamente devido o protagonismo dos movimentos feministas 

que obtiveram êxitos evidentes.  

Nos últimos 30 anos, as transformações na vida, na mentalidade das pessoas e 

nas oportunidades de cidadania para as mulheres se aceleraram no mundo todo, 

num processo irreversível.  

A Lei Maria da Penha é muito simbólica desse processo 
resultante. Proposta pelos movimentos feministas brasileiros, 
articulados com o Congresso Nacional, essa lei representa uma 
verdadeira revolução na maneira como as mulheres são 
habitualmente tratadas no ordenamento jurídico brasileiro. 
Trouxe mudanças relevantes, que provocam uma real ruptura 
com a maneira tradicional de pensar e julgar as mulheres, 
impondo seu reconhecimento e tornando-as sujeitos, com 
direitos. (MATA, 2017, p. 14)  

 
Pela primeira vez, uma lei brasileira veio a definir claramente este tipo de 

violência, a violência contra a mulher (Art. 5º da Lei Maria da Penha), 

reconhecendo sua especificidade. A lei tem como base e conceitos previstos na 

Constituição Federal de 1988, além de convenções e tratados de direitos 

humanos firmados pela comunidade internacional com o Brasil.  

Além disso, a lei reconheceu novos tipos de família, superando o conceito 

restrito aos cônjuges e aos laços de consanguinidade ao caracterizar os âmbitos 

onde a violência doméstica e familiar contra a mulher ocorre. O artigo 5º da Lei 

Maria da  

Penha foi além dos laços naturais para conceituar ―família‖, entendendo-a como 

―comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados...‖ 

independentemente de orientação sexual. 

2.3 IMPACTOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA   

A violência gera prejuízos em diversas esferas na vida da mulher. A Lei Maria da 

Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006), em seu artigo nº 5 relata os tipos 
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de violência que a lei assegura, tais como a violência psicológica, física, 

patrimonial, moral e sexual.   

Essa agressão psicológica prejudica sua saúde mental, dessa forma ela pode 

mostrar variadas reações, como depressão, ansiedade, pânico, comportamentos 

antissociais, baixa autoestima e alta ingestão de remédios. Com todas essas 

reações, isso pode prejudica-la nos relacionamentos profissionais, assim como 

no âmbito familiar, pois pode existir um pensamento na mulher de que ela não 

tem competência para realizar o seu papel. Assim, essa violência não prejudica 

não somente a ela, mas também a todos que convivem com a mulher agredida. 

Segundo Fonseca (apud ALVES; LEAL, 2012, p. 9):  

Os sintomas psicológicos frequentemente encontrados em 
vítimas de violência doméstica são: insônia, pesadelos, falta de 
concentração, irritabilidade, falta de apetite, e até o 
aparecimento de sérios problemas mentais como a depressão, 
ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além 
de comportamentos autodestrutivos como o uso de álcool e 
drogas, ou mesmo tentativas de suicídio.  
 

Ao longo dos anos foi consolidado o papel de que o homem tinha a força e poder 

de que a mulher era sua submissa. Assim, essa instauração histórica trouxe para 

as mulheres uma posição de ―dominada‖ do homem. A violência sexual 

doméstica está prevista na Lei Maria da Penha, através dessa relação de 

dominação, ela é frequente, porém pouco denunciada. As consequências que 

esse tipo de agressão traz para as mulheres são graves, pois dentre elas têm a 

gravidez indesejada, as doenças venéreas, os transtornos psicológicos e 

ginecológicos e o aborto, que é um grave problema de saúde pública no Brasil.  

A violência física também é um problema grave para a mulher e saúde pública, 

pois esse tipo de violência se dar pela agressão sobre o corpo da mulher. 

Exemplos disso são os empurrões, queimaduras e socos, além de outros tipos. 

As consequências geradas através dessas agressões são graves, podendo ser 

lesões corporais, alguma delas irreversíveis, o que prejudicará mais ainda e em 

vários âmbitos. A violência física também é um tipo de agressão que pode trazer 

para a mulher transtornos psicológicos.   

Um outro tipo de violência, é a patrimonial. Ela existe quando existe a retenção, 

destruição e subtração de seus objetos, bens de valores e de seu patrimônio. 

Segundo Delgado (2014):  
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Na advocacia de família estamos habituados a identificar a 
violência patrimonial com a destruição de bens materiais e 
objetos pessoais, ou com a sua retenção indevida, nos casos de 
separação de fato, no afã de coagir a mulher a retomar ou a 
manter-se na convivência conjugal. Todavia, a violência 
patrimonial não se limita a tais condutas. 
 
Até a partilha dos bens, é corriqueiro que o cônjuge na posse 
dos bens amealhados durante o casamento pelo esforço comum 
e, por isso mesmo, reconhecidamente bens comuns 
partilháveis, sonegue ao meeiro a sua parte dos frutos, 
recebendo sozinho aquilo que seria destinado a ambos. A 
conduta do marido, recebedor da integralidade dos alugueres de 
imóvel pertencente a ambos os cônjuges, por exemplo, equivale 
à retenção ou apropriação de bens ou recursos econômicos, 
exatamente como previsto na lei 11.340/06.  

 
Diante de todas essas questões problemáticas, nota-se o quanto é importante a 

mulher vítima de violência ter apoio tanto das autoridades, assim como da sua 

família e de todos que se propõem a fortalecer a vítima em um momento 

extremamente delicado. Esse amparo vem desde tratamentos psicológicos e 

Medidas Protetivas, para que o risco de uma nova agressão seja minimizado. 

Como essa questão da violência contra a mulher não deixar de ser uma situação 

de saúde pública, recai um impacto sobre a sociedade, e a partir daí, deve-se 

verificar a certa eficiência do suporte que a mulher deve receber ao ser 

violentada.  

2.4 MEDIDAS PROTETIVAS E APLICABILIDADE  

A Lei Maria da Penha, dispõe de Medidas Protetivas que protegem as mulheres 

que sofreram algum tipo de agressão e procuram ajuda. ―As medidas protetivas 

visam garantir a segurança pessoal e patrimonial da vítima e de sua prole no 

primeiro momento após a denúncia da violência doméstica contra a mulher‖. 

(DIAS, 2007, p.  

78)  

Para solicitar as Medidas Protetivas, a mulher deve se direcionar a uma 

delegacia normal ou na delegacia da mulher. A depender da gravidade do caso, é 

recomendado que a medida deva ser requerida diretamente ao juiz ou ao 

Ministério Público, através de uma petição para que as medidas entrem em 

vigor mais rapidamente. O agressor só será comunicado após as Medidas 

Protetivas serem concedidas a mulher.   
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Essas medidas se dividem em duas categorias: As Medidas Protetivas 

direcionadas à vítima e ao agressor.  

As medidas direcionadas ao agressor consistem em obrigá-lo a se afastar do lar, 

da mulher e de seus filhos; assim como, não pode frequentar os mesmos locais 

que a vítima; pode ser obrigado a pagar pensão, o que auxilia mulheres que 

possuem dependência econômica com o agressor; a depender da gravidade da 

situação, é possível que seja determinada prisão preventiva.  

Para as vítimas, se necessário, podem ser encaminhadas para programas de 

proteção ou para abrigos; restituição de bens da mulher que foram danificados 

pelo agressor; auxílio policial e outras medidas que se mostrem necessárias para 

garantir a proteção da mulher.  

No dia 23 se setembro de 2013, ocorreu oficialmente o lançamento do projeto 

chamado Patrulha Maria da Penha. Esse projeto é uma ação do programa 

Justiça para as mulheres que tem como objetivo melhorar a eficácia da lei 

fiscalizando o cumprimento das Medidas Protetivas, dando suporte e 

monitorando a segurança da mulher que está sendo protegida do agressor.   

Infelizmente, a lei Maria da Penha enfrenta dificuldades para ser cumprida 

completamente. A falta de informação, de equipamentos públicos para 

atendimento e a falta de preparo dos funcionários dos órgãos os quais as 

mulheres recorrem são as principais causas da não aplicação da Lei Maria da 

Penha.   

Existem também, poucas delegacias e varas especializadas. Para a Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que analisou, entre 2012 e 2013, a 

violência contra a mulher, o resultado é preocupante e demonstra a 

insuficiência de recursos públicos adequados para receber as vítimas. Segundo o 

relatório, no País existem 408 Delegacias da Mulher e 103 núcleos 

especializados em delegacias comuns.  

Número muito baixo comparado à quantidade de cidades que existe no país.   

Outro problema muito frequente que dificulta a efetividade da lei é o machismo. 

Quando a mulher vai procurar ajuda na delegacia, inclusive na delegacia da 

mulher, muitas vezes é ridicularizada e não tem sua devida atenção. Isso muitas 

vezes desmotiva e faz com que ela desista da denúncia.  
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A CPMI apurou, por exemplo, que juízes em vários estados continuam 

aplicando a Lei Maria da Penha como de maneira indevida, usando, inclusive, 

formas já proibidas pelo Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, a 

suspensão do processo pela admissão de que lesões decorrentes de violência 

doméstica e familiar podem ser de menor potencial ofensivo. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 TIPOS DE PESQUISA  

Quanto à forma, nesse trabalho investigativo foi usada a pesquisa quantitativa-

qualitativa, pois além de analisar a Lei Maria da Penha, houve um estudo de 

campo nas delegacias de Petrolina – PE com as mulheres que foram vítimas de 

violência doméstica, extraindo dados importantes para que fosse possível 

redigir essa pesquisa com qualificação. Contudo, houve uma predominância da 

pesquisa qualitativa, pois o foco principal foi conhecer, por meio de entrevistas, 

qual o nível de efetividade das Medidas na vida das mulheres que sofreram a 

agressão, além de buscar as causas e as consequências, a depender dos efeitos 

causados a partir do nível de aplicabilidade delas. Portanto, foi necessário tanto 

dados numéricos, como também, o estudo do caso para a formulação de ideias e 

opiniões a respeito desse fato tão ocorrente dentro da sociedade. A respeito da 

abordagem qualitativa de pesquisa, Godoy (1995, p. 58) afirma: ―[...] é a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, para compreender 

os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo.‖  

Quanto aos objetivos, foi utilizada a pesquisa exploratória, visando envolver 

uma maior familiarização com o problema, fazendo entrevistas com as mulheres 

que já sofreram a agressão e estão recebendo as Medidas Protetivas, além de 

pesquisar bibliograficamente todo o contexto da violência, da Lei e os métodos 

que resguardam a dignidade dessas mulheres, afim de construir e aprofundar as 

especulações a respeito do tema. De acordo com Gil (1999, p.43): ―As pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores‖.  
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Em relação aos procedimentos técnicos, foram utilizados os seguintes tipos de 

pesquisa: pesquisa bibliográfica, estudo de campo e pesquisa documental. A 

primeira:  

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido 
algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como 
pesquisas bibliográficas, assim como certo número de pesquisas 
desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo. (GIL, 
2008, p. 50)  

A segunda:  
Os estudos de campo apresentam muitas semelhanças com os 
levantamentos. Distinguem-se destes, porém, em relação 
principalmente a dois aspectos. Primeiramente, os 
levantamentos procuram ser representativos de um universo 
definido e fornecer resultados caracterizados pela precisão 
estatística. Já os estudos de campo procuram muito mais o 
aprofundamento das questões propostas do que a distribuição 
das características da população segundo determinadas 
variáveis. Como conseqüência, o planejamento do estudo de 
campo apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer 
mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo do 
processo de pesquisa. (GIL, 2008, p. 57)  

 
Finalmente a terceira:  

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 
bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza 
das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 
fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 
que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 
da pesquisa. (GIL, 2008, p. 51) 

 
3.2 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE  

A técnica utilizada neste artigo foi a pesquisa documental indireta que consiste 

na coleta de documentos escritos ou não, sendo arquivos públicos e/ou fontes 

estatísticos, além da pesquisa bibliográfica, que abrange o máximo de fontes 

bibliográficas sobre determinado tema (jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses etc.). Tais métodos foram e são de grande relevância para o 

conhecimento da realidade e da aplicabilidade das Medidas Protetivas às 

mulheres vítimas de violência na cidade de Petrolina - PE.  

Além das técnicas citadas acima, a documentação direta, através da pesquisa de 

campo, foi primordial para que fosse possível obter uma proximidade maior 
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com o trabalho realizado, pois consiste na observação de fatos e fenômenos 

ocorridos, utilizando-se de entrevistas e questionários. Desenvolver hipóteses, 

―aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente/fato ou fenômeno 

para realizar pesquisa futura, clarear ou modificar conceitos‖ (VIANELLO, p 

33).  

3.3 SUJEITOS E ESPAÇO DA PESQUISA  

Foram considerados sujeitos desta pesquisa algumas mulheres vítimas de 

violência doméstica com faixa etária entre 27 e 38 anos de idade. A participação 

foi de 3 vítimas do sexo feminino. Isso foi muito válido porque tornou a 

pesquisa clara e democrática, na expectativa do colhimento de dados em acordo 

com a realidade da classe social e cultural a que elas pertencem. 

A escolha de pesquisar sobre as vítimas de violência doméstica na cidade de 

Petrolina – PE se deu ao fato da preocupação com a saúde tanto física como 

mental, além das consequências posteriores a violência, que são inúmeras, 

resultando também diversas sequelas à vida da mulher no âmbito profissional e 

familiar. 

3.4 CORPUS DA PESQUISA  

Foi feita a pesquisa de campo, utilizando um questionário e entrevistando 

mulheres que sofreram alguma violência doméstica com objetivo de coletar os 

dados necessários para a o objetivo da pesquisa. Para auxílio, foi utilizada a 

monografia ―AS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA: 

reestruturação ou desestruturação do núcleo familiar‖ escrito por Isolete 

Cristóvão e também, o seminário ―PROTEGENDO AS MULHERES DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA‖ feito pela Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres. Esses textos explicam com detalhes, a efetividade das Medidas 

Protetivas de urgência ditadas pela Lei Maria da Penha, a necessidade da 

proteção da mulher, suas motivações e aplicabilidade na sociedade. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

As respostas e impressões das entrevistadas foram agrupadas em três 

categorias: a) a situação da vítima no cenário familiar; b) a relação da vítima no 

contexto da denúncia na delegacia; c) a eficácia da aplicabilidade das Medidas 

Protetivas na vida da mulher à luz da justiça. 
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4.1 A SITUAÇÃO DA VÍTIMA NO CENÁRIO FAMILIAR 

A partir de entrevistas feitas na Delegacia 213 do bairro Ouro Preto em Petrolina 

– PE, foi observado que 100% das mulheres entrevistadas, que sofreram 

violência doméstica, não obtiveram apoio familiar, pois os parentes acreditam 

que não devem se envolver nas brigas, em sua maioria, conjugais. Pode-se ainda 

evidenciar que todas as entrevistadas têm o Ensino Fundamental Incompleto, 

encontram-se, duas delas, em união estável com o agressor, e a faixa etária entre 

27 a 38 anos. Diante disso, pode-se expor que a falta desse apoio influencia na 

vida da vítima, já que a ausência desse amparo primário afeta nas escolhas das 

mulheres no momento da denúncia. Ademais, com o apoio familiar torna-se 

mais fácil a diminuição da ocorrência dessa violência, inclusive quando a família 

encoraja e ajuda a mulher a sair do ciclo do relacionamento abusivo. 

Quando essa mulher consegue falar sobre o que vivenciou 
e expor sua subjetividade, essa vivência lhe atribui uma 
nova acepção de ser possível mudar essa significação do 
sofrimento e, assim, superá-la. (OLIVEIRA et al., 2015, p. 
201) 
 

A respeito desse assunto, a entrevistada 03 cita: 

 
“Minha família não quer se envolver em minhas brigas.” 

 
 

RECEBIMENTO DO APOIO FAMILIAR 

 
Entrevistada 

 
Faixa 
etária 

 

 
Escolaridade 

 
Estado 

Civil 

 
Recebeu 

apoio 
familiar? 

 
 

01 
 
 

27 a 32      
anos 

 
Ens. 

Fundamental 
Incompleto 

 

 
 

Amasiada 

 
 

Não 

 
02 

 
 

33 a 38 
anos 

 
Ens. 

Fundamental 
Incompleto 

 

 
 

Solteira 

 
 

Não 

 
03 

 
 

33 a 38 
anos 

 
Ens. 

Fundamental 
Incompleto 

 
 

Amasiada 

 
 

Não 
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Tabela 01. Fonte: Próprios autores. 

Outra questão observada nas entrevistas feitas, foi que apesar das motivações da 

violência serem diversas, vide, o ciúme, drogas e embriaguez, as violências 

ocorridas giram em torno, principalmente, de questões machistas intrínsecas na 

sociedade aparentemente arcaica. Os tipos de violência mais relatados por elas 

foram: a violência física, psicológica e patrimonial, sendo esse último, relatado 

por todas as entrevistadas, ou seja, 100% delas tiveram algum dano material. 

Nas entrevistas, as vítimas afirmam que receberam ameaças de morte, socos no 

rosto, danos materiais, provando assim, mais uma vez, a situação grave em que 

se encontravam. Dessa maneira, é notório que elas precisam não só de amparo 

familiar, como também necessitam de medidas que tragam segurança para as 

suas vidas, sendo tais medidas devidamente aplicadas e fiscalizadas pelos 

órgãos competentes. 

A entrevistada 03, afirma: 

 
„‟Ele é muito ciumento e não aceita o fim do relacionamento.‟‟ 

 
MOTIVAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Entrevistada Motivação da 

violência 

Tipo de violência 

01 Ciúme Patrimonial, psicológica 

02 Drogas Patrimonial, psicológica 

03 Embriaguez Patrimonial, física 

Tabela 02. Fonte: Próprios autores. 

4.2 A RELAÇÃO DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA DENÚNCIA NA DELEGACIA 

A mulher que é ofendida, caluniada, difamada, ameaçada, agredida ou 

violentada pode e deve fazer o registro policial, para que o crime não caia em 

cifras negras, e cheguem ao conhecimento das autoridades policiais. Mas, nem 

sempre isso acontece, e quando acontece é porque as vítimas não suportam 

mais serem submetidas a tamanha violência. A exemplo das vítimas que 

responderam voluntariamente a entrevista e relataram as agressões sofridas, 
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que se sentiram seguras em oferecer denúncia na delegacia, que tiveram 

conhecimento dos seus direitos e que se podia solicitar Medidas Protetivas, algo 

que não tinham conhecimento anteriormente, e que a polícia estava disposta a 

colaborar para que o crime de violência doméstica fosse de imediato 

solucionada a partir do momento em que o agressor ficaria preso e que as 

vítimas estariam amparadas por Medidas Protetivas que a justiça 

posteriormente iria oferecer. 

Jong e Sadala (2008, p. 2), em seu artigo sobre Desistindo da Denúncia ao 

Agressor, afirmam que: ―[...] devido ao despreparo dos profissionais, os casos de 

violência detectados podem levar à rejeição do atendimento.‖ A delegacia não 

pode ser mais uma barreira para as vítimas, sendo assim, os atendentes não 

devem demonstrar que há culpa na mulher por ela ter sofrido a violência 

doméstica. As delegacias devem oferecer o devido apoio policial para que elas 

tenham a legítima sensação de segurança, e a vergonha e o medo não venham 

impedir a fase da denúncia, sendo esta fase crucial para que as medidas cabíveis 

sejam realmente oferecidas e aplicadas. 

Nesse contexto, a entrevistada 02 afirma: 

 
“Eu não tenho emprego e tinha medo de não ter onde morar.” 

 
 

A VÍTIMA NA FASE DA DENÚNCIA 

 
 

Entrevistada 

 
Houve um bom 
atendimento na 

delegacia? 

 
 

Arrependiment
o após a 

denúncia 

 
Por que não 
denunciou 

quando houve a 
primeira 
agressão? 

 
 

01 
 

Sim 
 

Não 
 

Acreditava na 
mudança de 

comportamento 
 

 
02 

 
Sim 

 
Não 

 
Por medo e por 

não possuir outro 
lugar para morar. 
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03 

 
Sim 

 
Não 

 
Acreditava na 
mudança de 

comportamento. 
 

Tabela 03. Fonte: Próprios autores. 

4.3 A EFICÁCIA DA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NA 

VIDA DA MULHER À LUZ DA JUSTIÇA 

Com a análise dos dados obtidos nas entrevistas, é notável que mesmo algumas 

sem receber, oficialmente, as Medidas Protetivas, todas as mulheres vítimas de 

violência entrevistadas, sentem confiança e segurança na justiça. Tal segurança 

e confiança vêm da agilidade em que a polícia se mobilizou para prender o 

agressor, protegendo-as de outras possíveis agressões.  

É importante ressaltar que todas as mulheres entrevistadas afirmaram que já 

haviam sido agredidas outras vezes, mas sempre acreditavam que seria a última 

vez na espera de alguma mudança no comportamento do agressor. Muitas 

vezes, a falta de diálogos, gera a violência. De acordo com o Fórum Nacional de 

Educação em Direitos Humanos: 

Tanto a vítima quanto o agressor apresentam imensas 
dificuldades em expressar seus sentimentos de maneira 
amorosa, o que resulta no enfrentamento do conflito por meio 
da agressão física, verbal ou psicológica. Os homens não nascem 
violentos, eles se tornam violentos por uma construção cultural, 
assim como o papel da mulher também é aprendido pela sua 
inserção na cultura. 
 

De acordo com a entrevistada 02: 

 

“A polícia foi rápida em prender meu marido.” 

 

 

A VÍTIMA E AS MEDIDAS PROTETIVAS 

 
 

Entrevistada 

 
Recebeu 
Medidas 

Protetivas? 
 

 
Agressor foi 

retido? 

 
Sente 

segurança com 
o que a justiça 

propõe? 
 

01 
 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
02 

 
Aguardando  
autorização 

 
Sim 

 
Sim 
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03 

 
Aguardando 
autorização 

 

 
Sim 

 
Sim 

Tabela 04. Fonte: Próprios autores. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Infelizmente a violência doméstica contra a mulher está enraizada na cultura da 

nossa sociedade através do machismo e do patriarcado persistente em muitas 

famílias brasileiras. Através de entrevistas feitas com mulheres que foram até a 

delegacia do bairro Ouro Preto na cidade de Petrolina-PE denunciarem suas 

agressões, foi possível analisar algumas características das vítimas, entre uma 

dessas características, é que das entrevistadas, todas são de baixa renda. 

O estudo de campo proporcionou a este artigo algumas situações cotidianas em 

que as Medidas Protetivas são aplicadas às mulheres vítimas de violência 

doméstica. Após sofrerem a violência, que pode ser física, psicológica, moral, 

patrimonial ou sexual, as mulheres vão até a delegacia prestar a ocorrência e 

lhes é oferecida a Medida Protetiva que está prevista na Lei 11.340/16 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha que estabelece medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar.  

As Medidas Protetivas afastam a vítima do agressor por uma distância 

determinada pelo Poder Judiciário, além disso, as mulheres também são 

direcionadas para programas de proteção ou para abrigos; restituição de bens 

da mulher que foram danificados pelo agressor; auxílio policial e outras 

medidas que se mostrem necessárias para garantir a proteção da mulher. Desta 

forma, o Poder Judiciário busca, através desta lei, chegar à sociedade, sobretudo 

em um cenário que ainda deixa a mulher em uma posição de submissão ao 

homem, levando proteção as mulheres vítimas e punindo os agressores nas 

medidas de suas gravidades fazendo com que haja uma eficácia técnica e social 

da lei. 

Analisando as Medidas Protetivas sobre a perspectiva das mulheres é 

perceptível que se têm obtido bons resultados, pois elas se sentem mais seguras 
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ao saberem que seus agressores estão afastados de seus lares e que recebem 

acompanhamento de programas sociais. Mesmo com o despreparo por parte de 

alguns profissionais devido à falta de treinamentos e orientações, levam a certo 

empecilho ou até mesmo rejeição na hora da denúncia sobre a agressão. Porém, 

vale ressaltar que, a aplicabilidade das Medidas Protetivas é feita, de acordo 

com nossas entrevistadas, de forma rápida e proporciona segurança perante o 

autor da violência. Após a denúncia, a delegacia tem 24 horas para encaminhar 

para o Juiz conceder o tipo de medida protetiva a ser aplicada e logo em seguida 

ele tem 24 horas para pôr em pratica. Nos casos de violência na cidade de 

Petrolina-PE, essas Medidas são atendidas antes do tempo pré-determinado.  

A Lei Maria da Penha, através da sua ação prática que é a Medida Protetiva, 

salva a vida de milhões de mulheres vítimas de violência doméstica diariamente 

em nosso país. Portanto, precisa-se de medidas educativas, além de fazer-se 

necessária uma intensa mudança na consciência da população para que a 

mulher, sobretudo as menos favorecidas economicamente e socialmente, sejam 

valorizadas.  

Desta forma, a sugestão é que outros trabalhos sobre o mesmo tema analisem as 

questões de medidas socioeducativas, tratando assim, sobre maneiras de 

diminuição do rol de violência doméstica em Petrolina - PE, com um foco em 

mostrar e pesquisar a efetividade que a educação possui sob a consciência social 

e o quanto mudaria o pensamento arcaico a respeito da mulher quando essa 

educação fosse bem aplicada nos institutos educacionais.  
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UM ESTUDO SEMIÓTICO SOBRE “O RETÁBULO” NO CONTO 
“RETÁBULO DE SANTA JOANA CAROLINA”: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A BEATIFICAÇÃO FEMININA NA RELIGIÃO POPULAR 

NORDESTINA 

Geanderson Silva Santana152 

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa153 

Este trabalho busca efetivar uma análise e uma reflexão acerca do conto 
―Retábulo de Santa Joana Carolina‖, presente no livro ―Nove Novenas‖ do 
escritor nordestino Osman Lins, pretendendo explorar a obra segundo uma 
visão semiótica que busca associar elementos da cultura mística e do 
cristianismo ao estudo da representação identitária sacralizada da protagonista 
Joana Carolina. Para tanto, este artigo se pauta ainda no estudo de três eixos 
relevantes dos Estudos Culturais: memória, identidade e cultura. Ele tem por 
objetivo analisar a importância dos signos e da memória coletiva como elo 
essencial para à construção do retábulo e da identidade da personagem Joana 
Carolina.Trata-se de um estudo de cunho etnográfico e de análise bibliográfica, 
onde será utilizado o conto ―Retábulo e Santa Joana Carolina‖ de Osman Lins 
(1994) e tendo como suporte teórico os estudos de Stuart Hall (2000), Maurice 
Halbwachs (2013) e de Terry Eagleton (1997).Buscaremos analisar os traços 
culturais, sobretudo religiosos, de um povo passados de geração em geração, 
sendo a memória um dos elementos indispensáveis para a perpetuação de tais 
princípios e então, obter como resultado a construção do retábulo no conto a 
partir de um estudo semiótico, fazendo um paralelo entre os signos presentes na 
narrativa e a sua relação com a memória e a identidade, a fim de se obter dados 
importantes que embasem e fortifiquem nossa pesquisa.Este artigo poderá 
contribuir para futuros trabalhos acadêmicos a fim de aprimorar os 
conhecimentos a respeito da semiótica. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Memória. Cultura. Semiótica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A literatura vem escalando os percalços de uma nova forma de escrita, pois 

arelação de verossimilhança com a realidade faz do leitor um telespectador fiel, 

seduzido pelos deleites que uma obra pode oferecer. Nesse sentido, Os estudos 

culturais estão ganhando cada vez mais força no estudo das obras literárias, 

uma vez que focalizam a realização identitária de personagens em textos 

diferenciados da história da literatura. Partindo disso, este artigo pretenderá 

                                                           
152

 E-mail: geanderson.santana96@gmail.com.Graduando em Letras, UPE Campus Petrolina. 

153
Orientadora: Dra. Clarissa Loureiro, UPE Campus Petrolina 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
824 

 

explorar o conto ―Retábulo de Santa Joana Carolina‖ da obra ―Nove novenas‖ de 

Osman Lins, numa perspectiva semiótica, observando como essa narrativa 

oferece subsídios que permitem construir ―quadros sociais‖ que expliquem a 

santificação da personagem protagonista do conto Joana Carolina.  

Desta forma, esse artigo busca demonstrar como no conto ―Retábulo de Santa 

Joana Carolina, Osman Lins usa a figura do retábulo como representante 

icônico do processo de santificação de Joana Carolina. Além disso, pretende 

analisar como o autor utiliza a memória de outros personagens para formar 

mistérios, compostos por elementos astrológicos e divinos, que também 

colaboram para a justificativa da beatificação de Joana enquanto viva e de sua 

canonização após a morte. 

De acordo com Pignatari (2004, p.20), ―a semiótica serve para ler o mundo não-

verbal [...] e para ensinar a ler o mundo verbal em ligação com o mundo icônico 

ou não-verbal‖. Assim, Lins estrutura sua narrativa, criando campos imagéticos 

que mantém relação com Joana em termos de primeridade, secundidade e 

terceridade. A intenção desse trabalho é se verificar como a teoria Geral dos 

Signos corrobora para fixar, através de representações icônicos, indiciais e 

simbólicos, a realização da vida da personagem na sequência de mistérios que 

compõem a narrativa. 

Retábulo é uma representação artística exposta em altares de igrejas, sobretudo, 

católicas, como forma de sintetizar a trajetória de santos ou de Cristo, desde o 

seu nascimento até à sua morte. Neste conto, o objeto retábulo se insere na 

narrativa com o mesmo significado, pois nele estão representadas as cenas da 

caminhada de Joana, desde o ―gozo‖ ao ―ranger de dentes‖. Portanto, o retábulo 

é um ícone, uma vez que representa, por meio de imagens, a vida de Joana 

Carolina numa relação de semelhança ou proximidade. Este processo estético 

está de acordo com a visão de Pignatari (2004, p.24 apud PIERCE, 1972) 

quando afirma que ―os signos que se organizam por similaridade, por analogia, 

são ícones. E são figuras [...] ou representações de algo existente.‖ 

Um retábulo é formado por um conjunto de cenas que lhe dão sentido completo. 

Em ―Retábulo de Santa Joana Carolina‖, Lins utiliza esse recurso para compor o 

retábulo de Joana por meio de memórias de personagens dentro dos mistérios. 
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Tais mistérios, no conto, são pinceladas ou partes da vida da personagem que se 

assemelha com a Cristo em seus vários percalços e percursos de sua caminhada. 

Desse modo, os mistérios são considerados índices. Segundo Pignatari (2004, 

p.25), ―o índice é um signo que mantém uma relação direta [...] com a coisa a 

qual se refere: pegadas, por exemplo‖. Segundo Eagleton (1997, p.138 apud 

PIERCE, 1972) ―os símbolos mantêm uma relação arbitrária ou 

convencionalmente ligada ao seu referente‖. Partindo dessa teoria, os símbolos 

gráficos usados por Osman em sua narrativa, dão nome a cada personagem e 

mantém uma posição de arbitrariedade, trazendo com eles significados deles em 

relação a Joana que é representada por cada um. 

Os parágrafos subsequentes buscarão esclarecer como se deu o processo de 

composição semiótica do ―retábulo‖ no conto ―Retábulo de Santana Joana 

Carolina‖, por meio de uma análise de cada um dos doze mistérios que 

estruturam o texto e funcionam como pinceladas da vida dela. Para tanto, fez-se 

necessário utilizar os elementos da cultura mística e do cristianismo, bem como 

o estudo da representação identitária firmada nos estudos da memória. Com 

isso, poderemos, então, traçar uma reflexão acerca de como se deu o processo 

da beatificação feminina, na religião popular nordestina, presente na obra.  

 

2. A relevância dos mistérios como artifícios de linguagem 

relevantes para composição identitária do Retábulo de Santa Joana  

 

O primeiro mistério traz como narrador o símbolo da roda da fortuna ou da 

Terra, indicando um ciclo de origem, evolução e morte de Joana. Assemelha-se 

com a terra, então, por ela ser o elemento responsável por comportar o 

nascimento, crescimento, reprodução e morte dos seres vivos. Este narrador é 

descrito como ―a Parteira‖, mulher que dá origem ou início à vida de pessoas, 

acompanhando, muitas vezes, o crescimento de cada criança. No trecho a 

seguir, tal ação pode ser vista quando a parteira traz Joana ao mundo: ―Lá 

estou, negra e moça, sopesando-a (tão leve), sob o olhar grande de Totonia, que 

me pergunta: ‗É gente ou é homem‘‖ (LINS, 1994, p.72). 
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Elementos presentes no texto mostram que neste mistério existem relações 

astrológicas que colaboram para a afirmação da bondade e justiça da 

personagem. Dois pesos levados por joana, uma vez que sendo ela libriana, a 

mantém equilibrada como uma balança em toda sua trajetória. Com isso, pode-

se estabelecer uma relação intertextual da personagem com Jesus Cristo, já que 

Ele também manteve-se equilibrado,enquanto na terra viveu. Para comprovar 

esse caráter integro de Joana, pode-se valer da fala da própria Parteira ao 

referir-se a ela: ―É mulher fiel. Em seu coração, jamais deverá a ninguém‖ 

(LINS, 1994, p.74). 

No segundo mistério, tem-se como narrador um integrante da Irmandade das 

Almas que é representado por um símbolo denominado ―a busca incessante do 

homem por Deus‖. A analogia aqui feita é verídica, pois ao relacionar o homem 

ao símbolo, percebe-se que ele mantém uma posição de integridade e busca pelo 

sagrado devido ao seu papel de tesoureiro da irmandade, levando-o a 

transparecer esse desejo de busca do divino, mesmo que no seu íntimo, assim 

não agisse. Ele descreve Joana Carolina com uma corajosa e cheia de fé: ―Grita o 

presidente da Irmandade que ninguém pode pegar num escorpião. Joana 

Carolina: ‗Eu pego‘. Fecha-os na palma da mão, suavemente. Solta-os‖ (LINS, 

1994, p.76). 

O escorpião citado no conto faz alusão ao signo de Escorpião no zodíaco e se 

caracteriza pelo seu perigo, tornando os possuidores dele destemidos, capazes 

de conhecer o medo, enfrentá-lo e superá-lo. Por este motivo, o autor faz com 

que a personagem conheça o perigo, primeira manifestação da morte na vida da 

personagem. Com isso, pode-se, mais uma vez, relacionar a personagem com 

Cristo, pois ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte em suas mãos e 

disse: ―E tenho as chaves da morte e do inferno‖ (BÍBLIA, Ap. 1:18). Já Joana 

vence à morte, ao pegar com as mãos um animal peçonhento, o leva até à 

caixinha de oferta e o deposita como sua própria oferta, provando sua busca 

incessante pela fé em Deus. 

O narrador deste mistério é usado também para servir de testemunha de Joana, 

por parte da Igreja, provando que Joana foi beata durante a vida, uma vez que, 

ao não ser picada pelo escorpião, isso se configura como um milagre. 
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Entretanto, como nem em Cristo acreditaram, com ela não foi diferente, pois 

alguns representantes da Igreja, ao observarem a cena, ficaram duvidando do 

ato: ―Ficamos discutindo acreditando em pactos com o diabo‖ (LINS, 1994, 

p.76).  A casa presente neste mistério é outro símbolo que comprova os bons 

atos dela, visto que ela é sinal de proteção ou isolamento, isto é, distante do 

mundo. Assim, assume o ideal de lugar sagrado. 

O terceiro mistério tem como narrador o marido de Joana Carolina e é 

representado pelo símbolo gráfico que significa ―A força e a coragem humana‖. 

Ele mostra-se como um homem bom, mas faz Joana sofrer com suas longas 

viagens e ausências, além disso é frio: ―Tenho ignorante que sou, uma sensação 

de agraciado, certo de que nessa jovem triplamente abençoada‖ (Id., 1994, p.77). 

Nessa passagem, o signo de Sagitário faz-se presente e indica a força ou 

autoridade do marido sobre a personagem. Mas, mesmo com esse caráter 

autoritário, ele colabora para a beatificação da esposa, pois sempre aclama as 

suas virtudes. Como se nota no trecho: ―Seu rosto difere de todos que encontrei‖ 

(Id., 1994, p.77). 

O quarto mistério é marcado pela relação de Álvaro e Nô, filhos de Joana, com o 

campo e os animais. No conto, Álvaro é o narrador deste mistério e é 

representado pelo símbolo que significa ―justeza e equilíbrio nas ações‖, mas 

pode indicar também liberdade ou voo. Assim, este símbolo assemelha-se com 

eles, porque ambos sonhavam em voar para longe em busca de vidas melhores: 

―Eu e Nô apanharemos essa inclinação e [...] partiremos no mundo, à procura de 

emprego, deixando-a com Teofánes e Laura [...], depois a tiraremos do engenho, 

de volta para a cidade‖ (LINS, 1994, p. 78). O vento, presente neste mistério, 

carrega consigo dois pesos na vida de Joana Carolina: afasta seus filhos para 

longe e traz doenças e morte no meio deles. O vento associa-se ao signo de 

Capricórnio, que tem como regente Saturno, simbolizando o tempo e tem como 

uma de suas características marcantes o aparecimento de desafios que precisam 

ser vencidos pelo capricorniano.  

Ainda neste mistério, Álvaro relata um furto que ele e seu irmão fizeram em um 

laranjal e conta que quando foram pegos pelo dono e este deu parte deles à sua 

mãe, ela não os acobertou e os mandou para fora de casa. O narrador, diz que 
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esta foi uma boa atitude da mãe, pois, ao saírem de casa, eles começaram a 

trabalhar no intuito de um dia retornar para dar uma nova vida a Joana. Como 

se nota no trecho: ―Então ela nos mandará embora, procuraremos emprego e 

um dia viremos busca-la, orgulhosos de nós. [...] trar-lhe-emos um pouco de paz 

e da segurança que nosso pai, sem jamais conseguir, quis dar-lhe‖ (LINS, 1994, 

p.79). Desse modo, percebe-se que Joana sabe equilibrar-se bem em ambas as 

situações, uma vez que, mesmo angustiada, vendo sua filha morrer e seus filhos 

partirem, prefere não demonstrar a dor e seguir em equilíbrio, comprovando 

mais uma vez o seu caráter de beata. 

O sexto mistério é marcado pela tentação, isto é, pela tentativa do filho do 

fazendeiro em fazer com que Joana se renda aos seus encantos, propostas e 

seduções. O narrador é o próprio personagem e tenta conquistá-la por meio de 

―agrados‖. Como se nota no trecho: ―Instalei-a bem, na melhor casa‖ (LINS, 

1994, p.85). No entanto, ―nada abalou aquela mulher‖ (Id., p.87-88), pois ela 

não se deixava levar por tais seduções, uma vez que não era apegada a bens 

materiais.  

Este narrador é representado por um ―tridente‖ (símbolo das trevas) que está 

sobre o círculo (alma), levando-nos a uma reflexão acerca da influência que o 

diabo pode exercer na alma humana. Uma cena comum a esta cuja mulher é 

tentada, é vista no livro dos Gênesis quando a serpente vai até Eva e oferece-lhe 

um fruto que lhe daria um conhecimento semelhante ao de Deus: ―Então a 

serpente disse a mulher: [...] ‗o dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se 

abrirão e sereis como deuses [...]‘‖ (BÍBLIA, Gn. 3:45). Logo, vemos que as 

atitudes do narrador têm semelhanças com atitudes do diabo. 

Na composição desse mistério, Osman Lins utiliza elementos que assemelham-

se ao signo de Peixes, pois ―o pisciano tem uma fé inabalável, mas quando não é 

bem direcionada na regência de Netuno, facilmente é interferida sua relação 

com o sagrado, tornando-se um viciado até se reencontrar novamente‖ (MELO, 

2012, p.71). Partindo desse pressuposto, observa-se que a alma do narrador está 

desvirtuada e em quedas constantes. Como se nota no trecho: ―Por isso arruinei-

me, joguei fora tudo que meu pai juntou‖ (LINS, p.85), enquanto que a de Joana 

se mantém pura. A pureza de Joana e a maneira como ―absteve-se da aparência 
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do mal‖ (BÍBLIA, 1Ts. 5:22) fizeram com que o narrador reencontrasse o 

caminho do bem novamente, já que ele afirma que ―com o tempo, o ódio foi 

passando e [...] Joana Carolina foi minha transcendência, meu quinhão de 

espanto numa vida tão pobre de mistério‖ (LINS, p. 88). Desse modo, o 

narrador corrobora com o processo de beatificação da personagem visto que ela 

o faz voltar a ter ―Uma espécie de enlevo na vida‖ (Id., p.88). 

O sétimo mistério é representado pelo símbolo gráfico que significa ―a 

fertilidade‖ e também assemelha-se a um olho aberto que pode ser associado a 

personalidade de Laura, que se encontra atenta às situações que ocorrem com 

sua mãe e com sua família:  

 

Neste tempo, éramos apenas eu, Téo e mamãe. Nô e Álvaro 
tinham ido embora, haviam conseguido emprego numa loja, 
começavam a vida; Maria do Carmo, Carminha, irmã querida, 
minha companhia verdadeira, porque mulher, morrera naquela 
doença cujo nome não soubemos. (Id., p. 92) 

 

A fertilidade se relaciona tanto a Joana quanto a Laura na maneira em que 

plantam ações boas em meio ao caos que ambas enfrentam, sobretudo, sua mãe, 

que sempre se encontra disposta a enfrentar quaisquer problemas vindouros. 

Assim, sua fertilidade pode ser comparada à ―Parábola do Semeador‖ (BÍBLIA, 

Mt. 13:1-9), em especial ao caminho fértil, pois tudo que cai no caminho da 

personagem é convertido em boas ações, ou seja, frutos. Laura, dispõe de 

argumentos que comprovam que a mãe era corajosa para vencer os devaneios, 

mas, como uma pessoa comum, também sentia medo e, pela primeira vez, a viu 

demonstrar tal abstração. Isso fica claro no momento em que Laura e Joana 

voltavam para casa por uma longa estrada deserta, durante uma madrugada, e 

foram perseguidas por um homem. Como se observa no fragmento:  

 
Mamãe tinha medo, estou certa de quê. Tinha de ter medo, sei. 
Nunca demonstrou, salvo uma vez. Tínhamos ido apenas eu e 
ela [...]. Não encontrávamos ninguém na estrada – e o sujeito 
em nossos calcanhares. Assim todo caminho até chegarmos no 
engenho. (LINS, 1994, p. 91) 
 

Contudo, Joana fez do medo uma inspiração para salvá-las, pois não parou de 

caminhar e protegeu sua filha até chegarem ao sítio. Esse ato da personagem 
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pode ser comparado a uma característica comum ao signo de Áries, pois o 

ariano, quando percebe que alguém que ama está exposto a situações de perigo, 

mostra-se como um herói e o protege. Portanto, percebe-se que esse signo faz-se 

presente no mistério como maneira de encorajar a personagem a proteger sua 

filha e como mais um meio de vencer seus próprios medos nos momentos mais 

difíceis.  

No oitavo mistério, o símbolo usado foi o da terra, mais uma vez narrado pela 

parteira. Dessa vez, ela narra a morte de Totônia, mãe da personagem. Como a 

parteira trouxe à vida dois filhos de Totônia e era uma grande amiga da mesma, 

o autor reintroduz a narradora no conto para descrever como foi a morte dela e 

como Joana reagiu a tudo isso. Desse modo, o símbolo da terra, presente neste 

conto, comprova que ela é feita por ciclos e que vão do nascimento à morte. Isso 

fica claro na fala da narradora, quando diz que banhou a finada na mesma bacia 

que deu o primeiro banho em seus filhos quando pequenos. Neste mistério, 

prevalece ainda a presença do signo de Touro nas atitudes da parteira. Lins 

(1994) coloca a narradora dotada de uma grande sensibilidade e afeto pela 

família de Joana. Tal característica é comum aos taurinos que tomam muito a 

dor do outro para si. Dessa sensibilidade surge uma das mais belas metáforas 

presentes no texto sobre a humanidade: bois-anjos, que pode ser interpretada 

como as fases que o indivíduo passa durante a vida, desde os momentos de dor 

causados pelas ―chifradas de outros bois‖ aos de ascensão como seres angelicais.  

Segundo a narradora, Joana fez de tudo pela vida da mãe, ajudando-a até o seu 

último fôlego de vida e, mesmo sabendo que ela morreria, segue acreditando 

que o impossível pode se tornar possível pela fé. Como se nota no trecho: ―Mas é 

uma lei minha, agir sempre como se o impossível não fosse‖ (LINS, 1994, p. 97).  

Com isso, é perceptível o quanto a personagem é coberta de fé e de compaixão, 

fazendo tudo que podia para salvar sua mãe da morte. 

O nono mistério é narrado por Miguel, Cristina e pela sobreposição de suas 

vozes. Cristina é representada pelo símbolo da criação, conservação e 

destruição, traços que são opostos ao comportamento do pai dela: imponente, 

mal e com características patriarcais. Já Miguel é representado pelo símbolo da 

totalidade, que alude à sua união com Cristina e a maneira como ele se entrega a 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
831 

 

viver por amor. A sobreposição de vozes é a evocação dos dois por Deus para 

que os protejam e os permitam viver esse amor. Este pode ser considerado com 

um dos mais belos mistérios, se não o mais belo. Nele, destaca-se a presença do 

amor como elemento apaziguador de todo mal. Miguel e Cristina vivem um 

amor proibido, pois o pai dela não aceita essa união. Então, eles decidem fugir 

em busca da felicidade, mas são perseguidos por jagunços enviados pelo. Os 

dois chegam por um acaso a casa de Joana e pedem proteção a ela. 

Quando descobertos, os capangas tentam levar Cristina de volta ou matar os 

dois. Entretanto, Joana enfrenta-os com um belo discurso acerca do amor e 

como ele tem o poder de unir vidas e fazer as mais difíceis barreiras serem 

vencidas: ―Essas duas crianças faz quase uma semana que andam pela terra, 

sustentados tão só pelo amor deles. Isso vale muito‖ (LINS, 1994, p.104). Isso 

fez com que os homens não matassem os dois e os levassem de volta para casa, 

contando ao pai de Cristina, que permitiu o casamento e ainda quis casar com 

Joana. Com isso, Joana fez todos saberem que ―o amor tudo sofre, tudo crê, 

tudo espera, tudo suporta‖ (BÍBLIA, 1Co. 13:7). E, assim, foi aclamada como 

mulher boa. Além disso, suas palavras sábias podem ser vistas como uma das 

características do signo de Gêmeos, pois os geminianos apresentam um forte 

poder na eloquência.  

No décimo mistério, a parteira ressurge na narrativa e junto dela quatro 

símbolos em formato de números também narram a estória. Eles representam 

as vozes da comunidade que interagem, questionam e tentam explicar um 

milagre realizado por Joana:  

―1. Como se chamava esse menino?‖ 2. ―Parece que Maximino. 
Ou Raimundo. Mas há quem fale em Glaura, ou Glória, quem há 
de saber?‖ 3. ―Para ter tantos nomes, devia roubar cavalos.‖ 
―Era uma criança e não andava, tinha um defeito nas pernas‖. 3. 
―Quando o sujeito nasce aleijado, é Deus que põe um embaraço 
na maldade. Nunca vi um cego que prestasse.‖ (LINS, 1994, p. 
106) 
 

Desse modo, as vozes servem como testemunhas que descrevem como era o 

menino, possíveis culpas para ele ser aleijado e explicitam a maneira que o 

milagre ocorreu. O signo de Câncer insere-se nesse mistério com uma de suas 

características mais marcantes: a de revelar ações ocultas. No caso, o que estava 
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em sigilo era o milagre que a personagem realizou, mas os narradores o 

trouxeram à tona para a comunidade e comparavam Joana com uma santa:  

Quando chovia Jonas sofria, com as juntas doendo. Por isto é 
que Joana Carolina foi lá naquela tarde de inverno, levando o 
serrote consigo [...] e foi por isto que reduziu as pernas do 
banco.  [...] Foram quatro tiros, distando mais ou menos um 
palmo entre si, exatamente na altura em que estaria o menino, 
se não fosse a interferência de Joana. (LINS, 1994, p. 109) 
 

Assim, mais uma cena do retábulo é pincelada com Joana, sendo comparada à 

imagem de uma santa, capaz de realizar as mais improváveis proezas. No 

décimo primeiro mistério, o narrador é representado pelo símbolo de uma cruz. 

Ele é um padre e servirá como testemunha para complementar o processo de 

beatificação de Joana, pois ele é o representante maior da Igreja. E presencia o 

momento da morte de Joana Carolina, dando benção final para que sua alma 

siga em paz. Como se nota no trecho: ―O Anjo da Morte estendia a mão a Joana. 

[...] Pensei que Joana Carolina ia afinal adormecer em Deus e rezei alto, com 

mais fervor. Então, através das rugas, dentre a cabelereira desfeita, eu a vi em 

sua juventude‖ (Id., 1994, p. 112). Outro fato que indica a transcendência de 

Joana e seus atos bons é a presença do signo de Leão, pois ele indica o caminho 

da verdade e da honestidade. O signo pode ser visto no comportamento do 

padre que fica extasiado, ao ver através do tempo tudo de bom que Joana 

realizou em quanto viva. Por isso, ele foi usado para compor o penúltimo quadro 

do Retábulo e ser o representante da Igreja no momento de sua beatificação. 

O décimo segundo mistério, ou mistério final, é narrado pelo símbolo do 

infinito, que no conto, assume a voz do povo da cidade que conhecia Joana. Esse 

símbolo indica o início e o fim de um ciclo, ou seja, o conjunto de vozes, que a 

caminho do cemitério, contavam os fatos bons realizados pela personagem, 

desde o nascimento à sua morte. Como se nota no fragmento abaixo: 

O casario, as cruzes, aves e árvores, vacas e cavalos, a estrada, 
os cata-ventos, nós levando Joana para o cemitério. Nós, 
Montes Arcos, Agostinhos, Ambrósios, Lucas, Atanásios, 
Ciprianos, mesateus, Jerônimos, Joões Crisóstomos, Joões 
Orestes, nós [...] vamos conduzindo Joana para o cemitério, 
nós, os ninguéns da cidade, que sempre a ignoraram os outros, 
gente do dinheiro e do poder. (LINS, p.113) 
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Nele, o signo de Virgem representa o equilíbrio de Joana e todos os obstáculos 

que ela enfrentou para manter-se correta. Desse modo, todas as vozes se 

aglomeram para testemunhar o processo de beatificação de Joana e construir a 

última parte do retábulo: a concretização de sua identidade sacra.  

Viveu seus anos com mansidão e justiça, humildade e firmeza, 
amor e comiseração. Morreu com mínimos bens e reduzidos 
amigos. Nunca de nunca a rapinagem alheia liberou ambições 
em seu espírito. Nunca o mal sofrido gerou em sua alma outras 
maldades. Morreu no fim do inverno. Nascerá outra igual na 
próxima estação? (LINS, p.116 e 117) 
 

Nesse mistério, há uma alusão ao ―juízo final‖, descrito pela Bíblia como o 

momento em que será aberto um livro cuja finalidade é mostrar os atos de cada 

um: a fé e as obras. Assim, as pessoas de coração puro entrariam nos céus e 

seriam coroados, sendo transformados em santos (BÍBLIA, Ap. 14:12). No 

conto, o livro seria as memórias do povo que declarara os atos justos e bons de 

Joana, sendo ela beatificada pela tradição popular religiosa.   

O mistério final, traz então a conclusão do processo de beatificação da 

personagem e mostra que, enfim, ―humildemente, em silêncio, Joana Carolina 

toma seu lugar‖ (Id., 1994, p. 117) nos céus e é aclamada como uma verdadeira 

beata, uma mulher digna de ser chamada de santa. E isso, fica evidente em uma 

frase escrita em latim presente no mistério anterior, afirmando que Joana, 

assim como Jesus, foi capaz de fazer o povo que vivia em trevas enxergar a luz: 

“Populus, qui ambulat in tenebris, vidit lucem magnam” (Id., 1994, p.113) 

 

3. Considerações Finais 

 

Este trabalho forneceu fundamentos teóricos acerca de um estudo semiótico do 

Conto ―Retábulo de Santa Joana Carolina‖, revisitando a condução da narrativa 

segundo um novo prisma que envolve uma relação entre símbolos e narradores.  

Por isso, o auxílio da Semiótica foi essencial para se construir o ―Retábulo‖, 

devido possibilitar os recursos necessários para o estudo dos símbolos e 

permitir a associação deles com os narradores.  
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O estudo dos elementos culturais da memória e identidade, atrelados ao estudo 

astrológicos e religiosos, foram fundamentais para se ampliar a discussão de 

como se deu a beatificação da personagem a partir de dizeres, costumes, 

lembranças e crenças do povo que a conheciam e serviram de testemunhas para 

sua ―canonização‖.  

Por fim, acredita-se também que os conceitos de ícone e índice serão relevantes 

para as próximas análises dos livros ―Nove, Novena‖ e ―Os Gestos‖, trazendo 

para a análise crítica desta pesquisa um novo viés referente a relação entre 

linguagem verbal e não-verbal. Possibilitando, então, subsídios para novos 

estudos acadêmicos embasados nessa linha teórica. 
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A (DES)RAZÃO COMO ESPAÇO DO FANTÁSTICO EM INSÔNIA,  
DE GRACILIANO RAMOS 

 

Maria de Lourdes Dionizio Santos154 

Introdução: Trata-se de uma leitura sobre o conto ―Insônia‖, de Graciliano 
Ramos, a partir da qual nos deparamos com aspectos estruturais de sua 
narrativa que nos propicia estabelecer uma relação com os princípios que 
norteiam a Literatura Fantástica. Objetivo: Propomo-nos realizar uma análise 
da obra literária supramencionada, tendo em vista que, em sua leitura, 
percebemos a presença do fantástico em sua linguagem, atestada nos elementos 
constituintes da Narrativa Fantástica que se encontram no conto. Método: 
Para executarmos nossa análise, faremos recurso às reflexões de Tzevetan 
Todorov, Louis Vax, Maria da Glória Bordini entre outros autores estudiosos do 
gênero Fantástico. Resultados e Discussões: Desde o início da história, o 
narrador-personagem nos põe, diante de uma situação inesperada em que ele se 
vê. Conferimos, desse modo, os sinais do fantástico, no conto, logo que em sua 
estrutura encontramos o Eu-narrador-personagem em suas dúvidas constantes. 
Conclusão: Com base nesses pressupostos, buscamos contribuir, de modo 
efetivo, com a crítica a respeito da Literatura Fantástica, partindo do recorte 
desse olhar sobre o texto literário do autor supracitado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Narrativa Fantástica. Insônia. Graciliano 
Ramos. 
 

 

Uma leitura do conto ―Insônia‖, de Graciliano Ramos, nos traz de imediato 

uma necessidade de tratar da Literatura Fantástica, visto que os elementos que 

constituem a narrativa fantástica estão bastante ressaltados nesse conto. 

Convém adiantarmos que tais elementos que manifestam a presença do 

fantástico na obra literária, a exemplo do que vemos em ―Insônia‖, podem ser 

constatados a partir de motivos como os que são elencados por Roger Caillois, 

Peter Penzoldt, Michel Laclos e Marcel Brion, estudiosos do gênero fantástico 

de grande relevância, mencionados por Louis Vax. 

No capítulo ―Thèmes, motifs e schèmes‖ de La séduction de l‟étrange, 

Louis apresenta a lista de motivos estabelecidos por Caillois, segundo o qual, 

denuncia o fantástico: 
                                                           
154
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O pacto com o demônio, a maldição do feiticeiro, a mulher 
fantasma, a intervenção do sonho e da realidade, a mudança de 
lugar do sonho e da realidade, a alma penada, o espectro 
condenado a um percurso eterno, a morte personificada, a 
―coisa‖ invisível que mata, a estátua animada, a casa apagada, 
do espaço, a paralisação ou repetição do tempo. (CAILLOIS 
apud VAX, 1965) 

 
Em seguida, diz Louis Vax, que a lista de ―Peter Penzoldt enumera: o 

fantasma, a aparição, o vampiro, o lobisomem, a bruxa, o animal fantasma, os 

seres da ficção científica, o fantástico psicológico‖ (VAX, 1965). Vax acrescenta a 

preferência de Michel Laclos ―para o fantástico cinematográfico – o fantasma, o 

zumbi, o ser invisível, a múmia, o monstro humano criado pelo homem, o 

licantropo, o espírito, a premonição, o homem invisível, o animal simiesco de 

preferência – o pesadelo, a imaginação científica‖ (VAX, 1965). Por fim, Vax nos 

aponta Marcel Brion com o fantástico picturial: ―floresta assombrada, reino do 

insólito, esqueletos e fantasmas, espaços inquietos, príncipe da mentira, 

metamorfoses, mundos possíveis, mitos novos, fantástico realista‖ (VAX, 965). 

Além desses autores, Vax também menciona a classificação de Dorothy Sayers, 

que não colocaremos aqui. Vale ressaltar ainda que, Vax não considera 

satisfatória nenhuma dessas listas, e faz sua crítica aos autores acima referidos. 

Essa relação de sugestão para a designação de fantástico vem endossar a 

ideia de que o fantástico nasce da estranheza, como aponta Tzvetan Todorov. 

Tudo o que escapa ao corriqueiro e familiar – o insólito ou extraordinário é 

fantástico. Contudo, Luis Vax discorda dessa concepção de fantástico e afirma 

que ―o sentimento de fantástico não emana de um conhecimento extraordinário, 

mas de uma participação em uma situação que, ao mesmo temo desconcerta e 

ameaça. [...] Só há fantástico no vivido‖ (VAX, 1965). 

Para Louis Vax, ―O fantástico não é feito de uma consciência intelectual ou 

mecânica que o reconstruiria do exterior‖, como pensa Caillois, mas ―É preciso 

que uma consciência artista o engendre! Que ela se deixe possuir por ele, que se 

dobre sobre ela mesma para se ver criando o objeto que a fascina... [...] É ao 
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contato da obra que tocamos e compreendemos a realidade fantástica‖ (VAX, 

1965). 

A propósito da questão dos motivos, Vax afirma que ela é secundária, e que 

―A unidade do fantástico é uma unidade de impressão‖ (VAX, 1965). Embora 

Vax chegue à conclusão de que ―não é essa ou aquela classificação dos motivos 

que se revela falha no detalhe, é o próprio esforço visando determinar a priori a 

natureza do fantástico que é vão‖, no início do texto ele afirma o seguinte: 

 

Longe de ser o objeto acessório ou acidental, o motivo seria 
causa direta da impressão do fantástico. Um livro escrito para 
provar que ―o mundo é fantástico‖ será muito bem vendido. O 
bom público distingue dificilmente suas impressões das causas 
externas que supostamente as produzem. É preciso oferecer-lhe 
objetos estranhos, objetos que irradiem estranheza, objetos aos 
quais a estranheza pertença como qualidade objetiva, assim 
como a cor [...] Daí a idéia de classificar esses motivos. Porém, 
ainda falta a essa fauna e a essa flora encontrar o seu Lineu. 
(VAX, 1965) 

 
Tzevetan Todorov, em sua Introdução à literatura fantástica, define o 

fantástico a partir do exemplo de Alvare, personagem principal do livro Lê 
diable amoureux de Cazotte. No fragmento da obra citada por Todorov, o 
personagem estranha o aparecimento da mulher que há meses vive com ele, 
mas ―que ele acredita ser um mau espírito: o diabo ou um de seus 
subordinados‖ (TODOROV, 1975, p. 29). O personagem, lançado numa 
confusão, tece o seguinte comentário: 

 
 
Eu não compreendia nada do que estava ouvindo [...] Mas o que 
é que havia de compreensível em minha aventura? Tudo isso me 
parece um sonho, dizia a mim mesmo; mas será a vida humana 
outra coisa? Sonho mais extraordinariamente que os outros e 
eis tudo. [...] Onde está o possível? Onde está o impossível? 
(CAZOTTE apud TODOROV, 1975, p. 30) 

 
Todorov continua discorrendo sobre Alvare, personagem do livro de 

Cazotte, afirmando que ele 

Hesita e pergunta a si mesmo (e o leitor com ele) se o que está 
acontecendo é verdadeiro, se o que o cerca é de fato realidade 
[...] ou então se se trata simplesmente de uma ilusão que toma 
aqui a forma do sonho. Alvare é levado mais tarde a dormir com 
esta mesma mulher que ―talvez‖ seja o diabo; e, assustado por 
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esta idéia, se interroga de novo: ―Terei dormido? Serei bastante 
feliz para que tudo não tenha passado de um sonho?‖ [...] A 
ambiguidade se mantém até o fim da aventura: realidade ou 
sonho? Verdade ou ilusão? (TODOROV, 1975, p. 30) 

 
A partir de elementos como a hesitação, a dúvida, a incerteza, a 

ambiguidade, o sonho, a ilusão, além do tempo imperfeito do verbo, conforme 

observamos nos fragmentos narrados, somos, como diz Todorov, ―transportados 

ao âmago do fantástico‖ (TODOROV, 1975, p. 30). 

Para Todorov, ―O fantástico ocorre nesta incerteza [...] O fantástico é a 

hesitação experimentada por um ser um ser que só conhece as leis naturais, face 

a um acontecimento aparentemente sobrenatural‖ (TODOROV, 1975, p. 31). 

Assim, na acepção de Todorov, ―O conceito de fantástico se define com 

relação aos de real e de imaginário‖ (TODOROV, 1975, p. 31). 

Considerando estudos anteriores sobre o fantástico, Todorov cita o ponto 

de vista de Vladimir Sloviov, filósofo russo do século XIX, cuja concepção 

defendia que ―No verdadeiro fantástico, fica sempre preservada a possibilidade 

exterior e formal de uma explicação simples dos fenômenos, mas, ao mesmo 

tempo, esta explicação é completamente privada de probabilidade interna‖ 

(SLOVIOV apud TODOROV, 1975, p. 31). 

Todorov discorre sobre o acontecimento fantástico afirmando que ―Há um 

fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas 

de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o 

efeito fantástico‖ (TODOROV, 1975, p. 31). 

Fazendo recurso à contribuição alemã a respeito do fantástico, Todorov 

nos traz o seguinte comentário feito por Olga Reiman: ―O herói sente contínua e 

distintamente a contradição entre os dois mundos, o do real e o do fantástico, e 

ele próprio fica espantado diante das coisas extraordinárias que o encerram‖ 

(REIMAN apud TODOROV, 1975, p. 31). 
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Dentre as concepções recentes no que se refere ao fantástico, 

acrescentando ao exemplo supracitado de Olga Reiman, Todorov cita figuras 

canônicas como Casteux, o qual afirma que ―O fantástico [...] se caracteriza por 

uma intromissão brutal do mistério no quadro da vida real‖; Louis Vax, que 

entende que ―A narrativa fantástica [...] gosta de nos apresentar, habitando o 

mundo real em que nos achamos, homens como nós, colocados subitamente em 

presença do inexplicável‖; Roger Caillois, cujo entendimento parte de que ―Todo 

fantástico é ruptura da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da 

inalterável legalidade cotidiana‖ (CAILLOIS apud TODOROV, 1975, p. 32). 

Todorov aponta a similaridade entre as concepções de fantástico desses 

franceses, acusando-lhes de parafrasearem as definições próprias no que se 

refere aos aspectos do ―mistério‖, do inexplicável‖, do ―inadmissível‖, ―que se 

introduz na ‗vida real‘, ou no ‗mundo real‘, ou ainda na ‗inalterável legalidade 

cotidiana‖ (TODOROV, 1975, p. 32). 

Todorov defende sua definição, fundada na concepção de Sloviov, 

assinalando que ela ―enfatiza o caráter diferencial do fantástico (como linha de 

separação entre o estranho e o maravilhoso). [...] De uma forma mais geral, é 

preciso dizer que um gênero se define sempre em relação aos gêneros que lhe 

são vizinhos‖ (TODOROV, 1975, p. 32). 

Após esse levantamento acerca do pensamento de alguns estudiosos do 

fantástico e de suas respectivas definições, passamos a situar neste gênero o 

conto ―Insônia‖, de Graciliano Ramos, conforme nos propomos discutir, no 

início desse estudo. 

Ao iniciar sua história o narrador nos põe diante de uma situação 

inesperada (por ele, mas buscando induzir o leitor). A narrativa começa com os 

sinais do fantástico quando aborda o Eu-narrador-personagem: ―Sim ou não? 

Esta pergunta surgiu-me de chofre [...] o corpo morto levantou-se rápido, como 

se fosse impelido por um maquinismo‖ (RAMOS, 1994, p. 7). 

O acontecimento diante do qual nos coloca o narrador oferece algumas 

características estranhas já no primeiro parágrafo do texto: ―o corpo morto 
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levantou-se rápido‖; em seguida tenta explicar a situação: ―como se fosse 

impelido por um maquinismo‖. No parágrafo seguinte, o narrador nega a 

pergunta e tenta desfazer a possibilidade de uma interpretação que siga o 

caminho do sobrenatural: ―Sim ou não? [...] era uma espécie de mão poderosa 

que me agarrava os cabelos e me levantava do colchão, brutalmente, me sentava 

na cama, arrepiado e aturdido. [...]‖ (RAMOS, 1994, p. 7). 

A pergunta se repete por toda a história, denunciando a presença do 

fantástico no curso da narrativa; da mesma forma, o tempo imperfeito em que 

são narrados os fatos extraordinários: ―não era uma pergunta, voz interior ou 

fantasmagoria de sonho: era uma espécie de mão poderosa...‖ (RAMOS, 1994, p. 

7). A escolha desse tempo parece defender o narrador de possível desconfiança, 

por parte do seu leitor, de que tudo não passa de uma mentira; ou, talvez, para 

mitificar o acontecimento.  

No terceiro parágrafo o narrador hesita: ―nada sei: estou atordoado e 

preciso continuar a dormir, não pensar, não desejar, matéria fria e impotente. 

[...] De repente a modorra cessou, a mola me suspendeu [...]‖ (RAMOS, 1994, p. 

7-8). A hesitação é uma das marcas mais reveladoras do fantástico e nesse 

parágrafo vem seguida do atordoamento: lugar da desrazão e desequilíbrio 

psicológico, endossado pela fuga em praticar o que é próprio do homem – agir 

pela razão. O narrador prefere ―não pensar, não desejar‖ (RAMOS, 1994, p. 8). 

Agora, é o relógio que perturba o sono do personagem: ―Um, dois, um dois. 

Certamente são as pancadas de um pêndulo inexistente‖ (RAMOS, 1994, p. 8). A 

dúvida suscita uma possibilidade, elemento coesivo modal com o advérbio que 

hesita afirmar: ―Certamente‖, para em seguida confirmar a ―inexistência do 

pêndulo‖. A pergunta cede lugar à marcação do tempo que se repete no 

parágrafo seguinte, e o narrador repete também o advérbio, gerando incerteza:  

Certamente aquilo foi alucinação, esforço-me por acreditar que 
uma alucinação me agarrou os cabelos e me conservou deste 
modo, inteiriçado, os olhos muito abertos, cheios e pavores. Que 
pavores? Por que tremo, tento sustentar-me em coisas 
passadas, frágeis, teias de aranha? (RAMOS, 1994, p. 8).  
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Aqui, o fator tempo é sugerido pela alusão ao relógio – embora, 

presumivelmente, sejam ―pancadas de um pêndulo inexistente‖ – o que suscita 

a alucinação, o sonho, o pesadelo ou ilusão do personagem. Quando o narrador-

personagem afirma: ―esforço-me por acreditar‖, ele está remetendo ao aspecto 

do fantástico e induzindo o leitor a também acreditar em sua narração. 

Nessa perspectiva, o narrador-personagem oscila entre a razão e a 

desrazão, propiciando o espaço do acontecimento fantástico, a partir do instante 

em que recorre à pergunta inicial, acrescida de mais uma dúvida: ―Sim ou não? 

Estarei completamente doido ou oscilarei ainda entre a razão e a loucura?‖ 

(RAMOS, 1994, p. 8). Nesta passagem da obra, o sujeito fictício busca 

explicação para atestar seu (des)equilíbrio mental, argumentando seu estado de 

modo afirmativo: ―Estou bem, é claro.‖ (RAMOS, 1994, p. 8). Entretanto, essa 

afirmativa se desfaz, no momento em que ele demonstra sua inconstância, ao 

apresentar-se novamente perturbado, conforme observamos nessa passagem: 

―Por que fui imaginar [...]? Caí na cama e rolei fora daqui nem sei quanto 

tempo, longe, muito longe, gastando-me no espaço. Partículas minhas boiaram 

à toa entre os mundos‖ (RAMOS, 1994, p. 8-9). Em seu delírio, o narrador-

personagem busca manter a atenção do leitor, utilizando-se de estratégias 

narrativas, no exemplo da expressão ―de repente‖, a qual promove tensão no 

texto, ao descortinar o estranho que se invade o ambiente familiar, elemento 

típico da estrutura do texto fantástico, junto ao poético, conforme 

transcrevemos aqui: ―De repente uma janela se abriu na casa vizinha, um jorro 

de luz atravessou-me a vidraça, entrou-me em casa e interrompeu a ausência 

prolongada‖ (RAMOS, 1994, p. 9). 

A tensão se estende no parágrafo seguinte, estabelecendo a dúvida causada 

no narrador-personagem, em pleno delírio, como se observa na sequência 

reiterada de perguntas que estruturam a narrativa fantástico-poética. Isso nos 

intriga, por compreendermos que elementos exteriores ao texto interferem em 

nossa análise, direcionando-nos a uma compreensão que possibilita conjeturar 

a presença da tortura, prática comum da Ditadura Militar que dominou a 

política brasileira da Era do Governo de Getúlio Vargas, cuja perseguição e 

tortura levaram à morte muitas pessoas que contestavam ou não concordassem 
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com o sistema político do país.  Dessa forma, não nos escapa essa analogia, 

quando nos deparamos com o teor semântico deste texto em análise, que, de 

forma sutil, mescla-se à ficção, como encontramos na seguinte passagem: ―Sim 

ou não? Quem me está fazendo na sombra esta horrível pergunta? Com a 

golfada de luz que penetrou a vidraça, alguém chegou, pegou-me os cabelos, 

levantou-me do colchão, gritou-me as palavras sem sentido e escondeu-se num 

canto. [...] e a réstia [...] muda-se em pessoa‖ (RAMOS, 1994, p. 9). 

Semelhante a essa, reiteradas vezes o leitor flagra a perturbação do 

narrador, conforme observamos no fragmento a seguir: ―[...] alguém me entrou 

em casa, está perto de mim, repetindo as palavras que me endoidecem: ‗Sim ou 

não?‘‖ (RAMOS, 1994, p. 9). 

 

E a expressão da tortura se manifesta de modo constante na narrativa, 

com a mesma intensidade e sensação de loucura, como se percebe nos 

destaques abaixo: 

 

Sim, não, sim, não. Um relógio tenta chamar-me à realidade. 
(RAMOS, 1994, p. 9). 
[...] 
Um dois, um, dois. Tudo é ilusão. Ouvi uma pancada dentro da 
noite, mas não sei se o relógio está longe ou perto: o tique-taque 
dele é muito próximo e muito distante. (Ramos, 1994: 10). 
[...] 
Sim ou não? [...]. 
[...] 
O relógio lá embaixo torna a bater. Conto as pancadas e engano-
me. Duas ou três? Daqui a uma hora certificar-me-ei. Uma hora 
imóvel, os cotovelos pregados nos joelhos, o queixo nas mãos, 
os dedos sentindo a dureza dos ossos da cara. O que há de 
sensível nessa carcaça trêmula concentrou-se nos dedos, e os 
dedos apalpam ossos de caveira. (RAMOS, 1994, p. 10). 
[...] 
Um, dois, um, dois. Evidentemente me equivoco, não ouço o 
tiquetaquear do pêndulo: o relógio afastou-se, gastará uma 
eternidade para me dizer se foram duas ou três as pancadas que 
me penetraram a carne e rebentaram os ossos. (RAMOS, 1994, 
p. 10). 
[...] 
Sim ou não? A pergunta corta a noite longa. Parece que a cidade 
se encheu de igrejas, e em todas as igrejas há sinos tocando, 
lúgubres: ―Sim, ou não? Sim, ou não?‖ (RAMOS, 1994, p. 13). 
[...] 
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A pessoa invisível que me persegue não se contenta com a 
interrogação multiplicada: aperta-me o pescoço. Tenho um nó 
na garganta, unhas me ferem, uma horrível gravata me 
estrangula. (Ramos, 1993, p. 13). 
[...] 
Um sujeito acordou no meio da noite, não reatou o sono, veio 
sentar-se à mesa e fumar. Apenas. Inteiramente calmo, os 
cotovelos pregados na madeira, o queixo apoiado nas 
munhecas, o cigarro nos dentes, os dedos quase parados 
percorrendo as excrescências de uma caveira. Toda a carne 
fugiu, toda a carne apodreceu e foi comida pelos vermes. Um 
feixe de ossos, escorado à mesa fuma. Um esqueleto veio da 
cama até aqui, sacolejando-se, rangendo (RAMOS, 1994, p. 13). 
[...] 
Um silêncio grande envolve o mundo. Contudo a voz que me 
aflige continua a mergulhar-me nos ouvidos, a apertar-me o 
pescoço. Estremeço. Como é possível semelhante coisa? Como é 
possível uma voz apertar o pescoço de alguém? (RAMOS, 1994, 
p. 14) 
[...] 
Enforcaram-me, descompus-me, os meus ossos caíram sobre a 
mesa, junto ao cinzeiro, onde pontas de cigarros se acumulam. 
Estou só e morto (RAMOS, 1994, p. 15). 
[...] 
Sim ou não? Sei lá! Antes de morrer, agitei-me como doido, 
corri como doido, enorme ansiedade me consumiu. [...] A brasa 
do cigarro desloca-se vagarosamente, chega-me à boca, aviva-
se, foge, empalidece. É uma brasa animada, vai e vem, solta no 
ar, como um fogo-fátuo. Os meus dedos estão longe dela, frios e 
sem carne, metidos em órbitas vazias (RAMOS, 1994, p. 15). 
[...] 
Frio. A tocha quase apagada do cigarro treme; os dedos, que 
percorrem buracos de órbitas vazias, tremem. E a tremura 
reproduz o tique-taque de um relógio. (RAMOS, 1994, p. 16). 
[...] 
Desejaria conversar, voltar a ser homem, [...] O frio sacode-me 
os ossos. E os ossos chocalham a pergunta invariável: ―Sim ou 
não? Sim ou não? Sim ou não?‖ (RAMOS, 1994, p. 16). 

 
A partir desses fragmentos extraídos do conto, constatamos que a 

dubiedade entre o sim e o não é uma constante reincidente entre a razão e a 

desrazão do narrador-personagem, no decurso da narrativa. Aqui, conforme 

observa Bordini (1987, p. 16), a propósito ―Do ponto de vista da focalização [...], 

Esse tipo de narrador passa da descrença para a crença, entrando em surto de 

loucura ou desconfiando de sua sanidade ante as perspectivas que sua visão 

crescentemente esclarecida pela marcha de suas experiências lhe abre [...]‖. 

Essa autora acrescenta que ―O importante [...] é que esses elementos estruturais 
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se combinem em estado de permanente tensão, perturbando as convicções do 

leitor quanto à sua viabilidade ou motivação‖ (Idem; ibidem).  

Não seria incongruente inferirmos sobre a denúncia da tortura que este 

conto de Graciliano Ramos nos apresenta, tendo em vista que este autor 

conheceu de perto as agruras e o terror do tempo em que viveu, tendo sido preso 

por defender ideias em que o ser humano alcançasse condições de existência 

dignas. Desse modo, defendemos que este seu conto sugere uma leitura sob a 

perspectiva da Narrativa Fantástica, haja vista o caráter de disfarce utilizado 

como subterfúgio para dar-se o testemunho da experiência que, 

estrategicamente, foi materializado em ficção, na figura do narrador-

personagem. 
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DA MEMÓRIA À IMAGINAÇÃO: DIMENSÃO SIMBÓLICA ESPAÇO-

TEMPORAL EM A CIDADE SITIADA DE CLARICE LISPECTOR 

Maria de Lourdes Dionizio Santos155 

Introdução: Partimos da leitura do romance A cidade sitiada, de Clarice 
Lispector, através da qual investigamos, através da representação, em especial, 
de Lucrécia, sua personagem principal, a dimensão simbólica espaço-temporal 
conferida na linguagem da narrativa dessa obra. Objetivos: Propomo-nos 
traçar um esboço desses elementos narrativos, tendo em vista a relevância do 
teor simbólico que configura a poeticidade com que é construída a tessitura do 
referido romance. Método: Como aparato crítico-teórico fundador do nosso 
estudo, nos pautamos no pensamento de autores que tecem reflexões a respeito 
do espaço literário, buscando, desse modo, estabelecer um diálogo com a obra 
supramencionada, de Clarice Lispector. Assim, além do texto literário escolhido 
como focus desse estudo, nos instrumentalizamos em leituras como Le récit 
poétique, de Jean-Yves Tadié, Questões de literatura e de estética: a teoria do 
romance, de Mikhail Bakhtin, Antropologia filosófica, de Ernst Cassirer, O 
drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector, de Benedito Nunes, ―O 
espaço redescoberto‖, de Regina Pontieri, ―Clarice e a crise da palavra‖, de Léo 
Schlafman,entre outras. Resultados e Discussão: No referido romance, 
deparamo-nos com a procura empenhada da protagonista, cuja busca obstinada 
constitui-se itinerário na narrativa poética, e, simultaneamente, funciona como 
motivação, conduzindo-a ao encontro de condições humanas dignas. A 
simbologia espaço-temporal torna-se patente, na linguagem do romance, 
quando entrevemos o seu elevado teor poético, desde a descrição das 
celebrações e rituais de festas populares aos demais costumes. Conclusão: Por 
fim, com base nesses pressupostos, compreendemos que tais eventos atestam o 
caráter simbólico da obra, e confirmam a poeticidade desta, ao mostrar nela o 
movimento da vida, representado na figura dos seus personagens e objetos, cuja 
circularidade confere a simbologia do espaço-tempo narrado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Narrativa poética. A cidade sitiada. Clarice 
Lispector. 
 
 

Partimos da leitura do romance A cidade sitiada, de Clarice Lispector, 

através da qual investigamos, através da representação, em especial, de 

Lucrécia, sua personagem principal, a dimensão simbólica espaço-temporal, 

cujo teor poético apresenta-se de modo expressivo, conferido na linguagem da 

narrativa, do primeiro ao último capítulo dessa obra. Nesta perspectiva, 

propomo-nos traçar, aqui, um esboço desses elementos narrativos, tendo em 
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vista a relevância do caráter simbólico que configura a poeticidade com que é 

construída a tessitura do referido romance.  

Como aparato crítico-teórico fundador do nosso estudo, pautamo-nos no 

pensamento de autores que tecem reflexões a respeito do espaço e do tempo 

literários, buscando, desse modo, estabelecer um diálogo com a obra 

supramencionada, de C. Lispector. Assim, nos instrumentalizamos em leituras 

de obras como Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, de 

Mikhail Bakhtin, Antropologia filosófica, de Ernst Cassirer, O drama da 

linguagem: uma leitura de Clarice Lispector, de Benedito Nunes, entre outros. 

 

Ernst Cassirer (1977, p. 75) afirma, no capítulo intitulado ―O mundo 

humano do espaço e do tempo‖ de sua Antropologia filosófica, que ―O espaço e 

o tempo são o arcabouço que sustenta toda realidade. Não podemos conceber 

coisa alguma real senão sob as condições de espaço e tempo‖.  

 

Discorrer sobre o espaço e o tempo nos remete ao cronotopo, que opera a 

poética da narrativa e instiga o leitor a mergulhar na linguagem da obra 

literária, para constatar as condições adversas da realidade cotidiana vivenciada 

pelos personagens. Na obra A cidade sitiada, torna-se patente a presença do 

cronotopo, quando percebemos, na estrutura narrativa, a presença do espaço 

imbricado ao tempo, conforme observamos na seguinte passagem dessa obra, 

no momento em que o narrador faz a apresentação do espaço-tempo, 

discorrendo sobre o evento que acontece no início do romance: a festa do 

―interior‖ – subúrbio de S. Geraldo: 

 

 

— Onze horas, disse tenente Felipe. 
Mal acabara de falar o relógio da igreja bateu a primeira 
badalada, dourada, solene. O povo pareceu ouvir um momento 
o espaço... o estandarte na mão de um anjo imobilizou-se 
estremecendo. Mas de súbito o fogo de artifício subiu e espocou 
entre as badaladas. A multidão, tocada do sono rápido em que 
sucumbira, moveu-se bruscamente e de novo rebentaram gritos 
no carrossel (LISPECTOR, 1998, p. 11). 
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A esse respeito, Bakhtin (1998, p. 211) afirma que ―o cronotopo como uma 

categoria conteudístico-formal da literatura‖, cujo caráter de indissolubilidade é 

indispensável, visto que o tempo e o espaço são intrínsecos na obra artístico-

literária. Esse autor acrescenta que: 

 

No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios 
espaciais e temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui 
o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se artisticamente 
visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento 
do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo 
transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é 
medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de 
sinais caracterizam o cronotopo artístico (BAKHTIN, 1998, p. 
211). 
 
 

 
Em A cidade sitiada, deparamo-nos com a procura empenhada de 

Lucrécia, personagem principal, cuja busca obstinada constitui-se itinerário na 

narrativa poética, e, simultaneamente, funciona como motivação, conduzindo-a 

ao encontro de condições humanas dignas.  

 

A simbologia do espaço torna-se patente na linguagem do romance desde o 

título aos dos seus capítulos. Dessa forma, a obra apresenta-se subdividida em 

doze capítulos, nomeados, respectivamente, da seguinte forma: 1. O morro do 

pasto; 2. O cidadão; 3. A caçada; 4. A estátua pública; 5. No jardim; 6. Esboço da 

cidade; 7. A aliança com o forasteiro; 8. A traição; 9. O tesouro exposto; 10. O 

milho no campo; 11. Os primeiros desertores; 12. Fim da construção: o viaduto. 

Em todos os capítulos fica ressaltada a marca do espaço imbricado ao tempo.  

Daí nosso interesse voltar-se para este aspecto da narrativa. Entretanto, devido 

a extensão da obra e a limitação do formato deste trabalho para desenvolvermos 

nossas reflexões, faremos uma breve incursão na obra, nos detendo em alguns 

pontos que ressaltam a presença do espaço nesse romance, deixando para outro 

momento uma análise mais abrangente. 

 

Em sua abordagem sobre ―O fragmento na escritura clariciana‖, tópico do 

seu texto ―O espaço redescoberto‖ (capítulo de Uma poética do olhar), Regina 

Pontieri (1999, p. 115) pondera que nos trabalhos de Clarice Lispector, ―a 
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concepção da relação entre parte e todo [...] ganha destaque especial‖, tendo em 

vista seu caráter inovador no âmbito da ―estética do fragmentário‖ que alcançou 

importante relevo nos últimos tempos. 

 

No excerto abaixo, a descrição dos ritos festivos populares típicos de 

eventos de interior atesta o caráter simbólico da obra e confirma a presença da 

poética do espaço na narrativa do romance, ao mostrar o movimento da vida, 

representado na figura dos objetos, cuja circularidade confere a simbologia do 

espaço-tempo narrativo: 

 
 

Sobre as cabeças as lanternas se embaciavam tremulando a 
visão; os bazares se entortavam a gotejar. Quando Felipe e 
Lucrécia alcançaram a roda-gigante o sino sacudiu-se acima da 
noite enchendo de emoção a festa religiosa — o movimento da 
multidão tornou-se mais ansiado e mais livre. A população 
acorrera para celebrar o subúrbio e seu santo, e no escuro o 
pátio da igreja resplandecia (LISPECTOR, 1998, p. 11). 
 

 
 
A seguir, destacamos passagens da narrativa, em que espaço e tempo 

aparecem de modo expressivo, senão contíguos, com relativa proximidade. 

 

 

[...] Quando ergueu a cabeça resolveu não deixar de olhar o 
sobrado mais estreito, a menor sombra. As lojas fechadas com 
as cortinas de ferro (LISPECTOR, 1998, p. 14). 
―[...] Lucrécia olhou para cima também, com alguma insolência. 
Mas em cada janela da cidade deserta um homem se balançava 
na sombra das venezianas — as venezianas oscilavam. A 
mocinha estremecia de medo de estar viva‖ (LISPECTOR, 1998, 
p. 14). 
[...] 
A estridência inesperada do som atravessava o espaço escuro. A 
moça parecia ter tocado a campainha de outra cidade. Aguardou 
um instante. Mas depois de se ter manifestado pela campainha 
não ousava mais estar de costas: começou a bater com punhos 
cerrados, o rato corria tranquilo perto da carroça adormecida; 
ela batia e olhava para o céu — as nuvens transportadas 
pareciam imóveis e a lua passava... ela batia — batia com os 
punhos fechados olhando o céu, os cabelos cresciam de 
ingenuidade e horror, cada vez era mais perigoso, as casas de 
pé... (LISPECTOR, 1998, p. 14-15). 
[...] 
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Aos poucos, na escuridão tranqüilizadora, abandonou-se. 
Estava ainda eriçada, cada ponta revertida de coisa não poderia 
ser tocada, as colunas do corrimão torcidas. Também o 
tamanho de S. Geraldo se alargara e ela viu de baixo para cima 
— a imensa escadaria a subir (LISPECTOR, 1998, p. 15). 
[...] 
[...] Lucrécia Neves meteu a cabeça na frescura da carvoaria; 
espiou um pouco. Quando a retirou — lá estava a calçada... Que 
realidade, via a moça. Cada coisa. Entortou a cabeça como moda 
de olhar. Cada coisa. (LISPECTOR, 1998, p. 17). 
[...] 
A idéia de "progredir", da Associação, encontrara Lucrécia de 
atenção já desperta, querendo sair da dificuldade e mesmo usá-
la — porque a dificuldade era o seu único instrumento. Até 
alcançar a extrema docilidade de visão. Carroças passavam. A 
igreja batia os sinos. Cavalos escravizados trotavam. A torre da 
usina ao sol. Tudo isso podia-se ver de uma janela, farejando o 
ar novo. E a cidade ia tomando a forma que o seu olhar revelava 
(LISPECTOR, 1998, p. 22). 
 
 
 

Para Candido (1977, p. 128), ―Clarice Lispector [...] procura criar um 

mundo partindo das suas próprias emoções, da sua própria capacidade de 

interpretação. Para ela, como para outros, a meta é, evidentemente, buscar o 

sentido da vida, penetrar no mistério que cerca o homem‖. 

 
Essa busca é própria da narrativa poética, e constante nos romances de 

Clarice Lispector, conforme vemos em suas protagonistas. Esse entendimento é 

reiterado por Mona Lisa Bezerra Teixeira, em sua Tese intitulada: Imagens da 

infância na obra de Clarice Lispector, quando a pesquisadora assinala que  

 
 

A última personagem dos romances de Clarice Lispector 
continua a mesma busca iniciada por Joana. [...] O que é 
comum a todas essas figuras imaginadas é o espírito 
inconformado diante de um somatório de princípios que regem 
a convivênciasocial penas em sua superfície (TEIXEIRA, 2010, 
p. 152-153). 

 
 

De acordo com Léo Schlafman, em ―Clarice e a crise da palavra‖, capítulo 

que integra seu livro A verdade e a mentira: novos caminhos para a literatura, 

―A forma romance em Clarice permite a visão do mundo em atmosfera de 

sonho, confusão entre memória e imaginação, deformidade alucinada dos 
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fenômenos sob efeito da intersubjetividade de uma natureza humana original‖ 

(SCHLAFMAN, 1998, p. 217). 

 

Nessa linha de pensamento, ao inferir sobre questões que perpassam a 

obra O lustre, também de C. Lispector,Gilda de Mello e Souza, assinala que ―o 

tema central‖ deste romance é a ―busca – do sentido da vida, da perfeição do ser 

– os temas do desencontro, da incomunicabilidade entre as criaturas, do desejo 

de ‗ultrapassar o mundo do possível‘‖ (MELLO e SOUZA, 1989, p. 171).  

 

Com base nesse comentário de Gilda de Mello e Souza, não obstante sua 

discussão ser relativa a outro romance de Lispector,  convém destacar que a 

―busca‖, assim como o encontro e o desencontro, são termos que remetem à 

narrativa poética. Além disso, o teor de significação da escritura desta autora 

acompanha a criação de suas obras, fato que de ser atestado ao fazermos uma 

leitura acurada de suas obras.  

 

A propósito disso, Mello e Souza ressalta a singularidade da escritura de 

Clarice, haja vista o tratamento particular que esta escritora dá a cada objeto, 

ressaltando sua complexidade e diferença. Neste sentido, Clarice percorre um 

caminho inverso ao do lugar comum no processo de escritura, fazendo opção 

por um modo transgressor que desconstrua o modelo tradicional seguido pela 

maioria dos escritores brasileiros. Desse modo, seu processo de criação 

desaponta o leitor, causando-lhe estranhamento e perplexidade ao se deparar 

com uma obra que violenta a linguagem, apresentando as contradições da 

realidade e desvelando seu mascaramento. 

 

A repetição propositada impressa no estilo de Clarice Lispector atesta a 

presença da poesia em sua obra. A propósito disso, ao discutir sobre ―O estilo de 

humildade e a escritura‖ dessa autora, Benedito Nunes argumenta que o estilo 

dela apresenta  

 

certas matrizes poéticas que indicam o movimento em círculo, 
[...] da palavra ao silêncio e do silêncio à palavra. De teor 
expressivo densamente metafórico, mas alcançando [...] um alto 
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nível de abstração conceptual, dotado em geral de elevado grau 
de ênfase, [...], o estilo de Clarice Lispector tem na ―repetição‖ o 
seu traço de mais largo espectro. Referimo-nos ao emprego 
reiterado dos mesmos termos e das mesas recurso que os 
antigos retóricos consideravam um meio hábil para exprimir a 
paixão com mais força e mais energia (NUNES, 1989, p. 135-
136). 
 
 

Com base nesse entendimento, tomamos por exemplo o movimento 

circular, cuja busca retoma seu recomeço, como mostra a busca de Lucrécia por 

casamento, no sentido de enfatizar a presença da poesia expressa na narrativa 

de Clarice.  

 

 Nesse sentido, Nunes (1989, p. 136) assinala que: 
 
 

 
Incidindo em substantivos, verbos e advérbios [...] a repetição, 
verdadeiro ―agente lírico‖, apresenta-se sob determinadas 
formas ou espécies características, dotadas de valor rítmico que 
sempre desempenham função expressiva e produzem 
determinados efeitos, quer no uso da palavra, quer no sentido 
do próprio discurso. 
 
 

Ainda sobre repetição na linguagem clariceana, Nunes observa que  

 

[...] a repetição dos substantivos separados revigora, pelo 
próprio isolamento das palavras recorrentes, a força poética dos 
―nomes‖.  
[...] assim isolados, esses substantivos adquirem, dentro dos 
contextos em que aparecem, aquele poder encantatório da 
―nomeação‖ – a poesia inerente aos nomes, que apela para a 
coisa, que invoca o objeto designado (NUNES,1989, p. 137). 

Nunes ressalta, em ―O improviso ficcional‖, que  

 
 

Para Clarice Lispector, a impossibilidade é de narrar qualquer 
coisa sem ao mesmo tempo narrar-se – sem que, à luz baça de 
seu realismo ontológico, não se exponha ela mesma, antes de 
mais nada, ao risco da aventura de ser, como o a priori da 
narrativa literária, como o limiar de toda e qualquer história 
possível (NUNES, 1995, p. 159). 
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Tal exposição ―ao risco da aventura de ser‖, de que fala Benedito Nunes, 

compete ao sujeito-objeto narrado, conforme o conferimos no referido romance, 

quando deparamo-nos com a procura empenhada da protagonista, cuja busca 

obstinada constitui-se itinerário na narrativa poética, e, simultaneamente, 

funciona como motivação, conduzindo-a ao encontro de condições humanas 

dignas, ainda que nisto não obtenha êxito. Dessa forma, a simbologia espaço-

temporal torna-se patente na linguagem do romance, quando entrevemos o seu 

elevado teor poético, desde a descrição das celebrações e rituais de festas 

populares aos demais costumes.  

 

Por fim, com base nesses pressupostos, compreendemos que tais eventos 

atestam o caráter simbólico da obra, e confirmam a poeticidade desta, ao 

mostrar nela o movimento da vida, representado na figura dos seus personagens 

e objetos, cuja circularidade confere a simbologia do espaço-tempo narrado. 
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MESSIANISMO SEBÁSTICO E FÉ: O SERTANEJO E A PRÁTICA DA 

ESPERA 

Simão Pedro dos Santos (Professor Adjunto do Colegiado de Letras, 

UPE Campus Petrolina – e-mail: professor.upeletras@gmail.com), 

Camila Rodrigues da Silva (Graduanda em Letras, UPE Campus 

Petrolina) 

 

O sebastianismo é uma espécie de messianismo que ocorre em Portugal, é anterior ao 
culto a Dom Sebastião, desaparecido na batalha de Alcácer Quibir, em 1578, é 
particular no tocante aos lusos, se se cogita do modelo sebástico, mas é comum a 
todos os povos se o tema recai na busca por um Messias, entidade não apenas de viés 
místico, mas político, se o anseio à nacionalidade atinge e é comum aos que a 
idealizam e a tem por meta. Com o padre Antônio Vieira aporta o ideal de 
sebastianismo no Brasil ainda no século XVII, mas é nos subsequentes XIX e XX que 
se registram diversas ocorrências desse fenômeno. O artigo propõe mostrar a 
presença deste culto no Nordeste do Brasil, sobretudo, em mapeamento que abrange 
a cultura e a crença sertanejas em dias melhores em eventos como os de Pedra Bonita 
ou Pedra do Reino e, posteriormente, de Canudos, por exemplo, ocorridos, 
respectivamente, na primeira e segunda metade do século XIX. A pesquisa se deu de 
modo qualitativo, pois de acordo com Minayo (2001), ―trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos [...]‖ (p.14), 
mediante material bibliográfico pertinente à temática. Como se percebeu, e como 
previsto, qualquer movimento dessa natureza tende a sofrer derrocada empreendida, 
principalmente, pelos poderes oficiais Movimentos como os de Pedra Bonita e 
Canudos exemplificam os comprovados relatos que a História não tornou incólume. 
O mito sebastianista influenciou no Brasil, em algum momento, uma prática de fé, de 
fanatismo, de esperança, de exacerbação e controvérsia, de contraditória monta, mas 
de extrema coragem com alicerce na fé cristã católico-popular e ao ter esteio o 
destemor no enfretamento aos poderosos, opressores e temidos homens públicos 
sempre a postos no massacre à luta e ao ideais dos menos favorecidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Messianismo. Nordeste. Fé. Coragem.     

 

Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua 

justiça ao Filho do Rei. Julgue Ele aos aflitos 

do povo, salve os filhos dos necessitados, e 

esmague ao opressor (Salmos 72.1-4) 

Na história da humanidade, é sabido que sempre houve um povo 

oprimido e, naturalmente, um povo opressor. Basta que se atenha aos relatos 

das civilizações para que se percebam os fatos, os mais variados possíveis no 

tocante a esse temática. 
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Atentos, haveremos de perceber que ao opressor, os motivos de suas 

investidas serão a partir da dominação religiosa, político-econômico, ou ainda, 

através daquilo que se usa chamar de guerras de conquista, com finalidade de se 

expandir territórios, se alargar fronteiras, entre outras coisas. Para a civilização 

judaico-cristã, a marca histórica mais importante é o domínio do Egito sobre os 

então chamados povos hebreus, que durante quatro séculos foram massacrados, 

escravizados pelas mãos dos Faraós e tiveram sua liberdade, após anos de 

escravidão, sob a liderança de um seu referencial maior, Moisés. 

Há de se lembrar, todavia, que qualquer forma de opressão traz em si um 

grito, um hino de libertação, o clamor pela figura de sum Messias. A figura de 

um salvador, um redentor, urge em momentos dessa natureza. É fato, qualquer 

povo oprimido vai ter ao lado do seu opressor o seu libertador; a existência do 

primeiro faz levantar a do segundo e a esperança do segundo se faz pela 

possibilidade de extinguir, exterminar o primeiro. A impressão que se apresenta 

é a de que o mundo só poderia ser dividido em dois segmentos a partir do 

binômio opressor/oprimido para que surja o par escravo/libertador. A opressão 

traz o escravo, mas junto a isso, uma consciência coletiva de libertação. 

Não sem causa, sobrevive por séculos a figura do Messias, do redentor e 

seu equivalente em todas as culturas humanas como apontado acima. Pelos 

relatos bíblicos, o povo hebreu, massacrado política, religiosa e socialmente, 

tem como promessa, através de seus profetas da presença de um Messias, 

aquele que viria para realizar a grande libertação. 

Outro lado a se verificar é que a presença do libertador se torna tão 

importante quanto a do opressor. Sua imagem é carregada de elementos que 

valham pelo poder desse opressor. É uma espécie de todo-poderoso que usa seu 

poder para libertar. Há de se notar que a imagem do Messias é sempre a de 

restaurador, o que traz os elementos com os quais se propõe consertar o mundo, 

devolvendo a um povo tido como eleito, sua dignidade através daquilo que ele 

tem por direito: a liberdade, a justiça e a paz. Para a crença dos povos, a vinda 

do Messias está ligada a esses três elementos com os quais todos os crentes 

sonham. 
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Os profetas hebreus já preconizavam ao meio a todo o sofrimento a vinda 

de um libertador que em princípio se torna possível na pessoa de Moisés, 

espécie de Messias, dado o seu caráter de líder e defensor do povo. Repare-se, 

portanto, num detalhe: havia Moisés sido criado e instruído aos palácios dos 

faraós. É o sentido de realeza que o povo dá aos seus libertadores. Depreenda-se 

que Moisés, embora adotado, não o fora por pessoas das classes populares; 

Cristo, nascido de membros das classes populares, tem a centelha de divino, 

confirmando a sua realeza e corroborando a ideia de que as massas não aceitam 

um seu igual para libertá-las. 

A opressão gera a ânsia por um libertador. O povo, consciente ou 

inconsciente, acredita que alguém surgirá para libertá-lo e é dessa agonia que 

tem apoio a ideia de um Paraíso a se restabelecer, de uma nova ordem a se 

constituir, mas somente a partir do aniquilamento total do opressor, do inimigo, 

cujas raízes está na perda desse Paraíso, provocada pelo próprio homem: é 

como se a ideia de um inimigo estivesse ligada ao castigo que o homem recebeu 

por sua desobediência à Deus. O Messias vem, por misericórdia de Deus, para 

livrar o homem de seu já tão pesado castigo, realizando nesse homem o desejo 

de voltar à Idade de Ouro da humanidade. É a promessa de redenção, dada por 

Deus. 

Veja-se os relatos do Pentateuco, precisamente no livro de Êxodos Cap. 6, 

v. 6: 

―Portanto, dizei aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos 

tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua 

servidão e vos resgatarei com braço estendido e com 

grandes manifestações de julgamento‖. 

Note-se ainda que este povo tinha que ser eleito para que o Messias 

pudesse atuar: 

―Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus; e sabereis 

que Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo 

das cargas do Egito. E vos levarei à terra, acerca da qual 

jurei ter a Abraão, a Isaque e à Jacó; e vo-la darei como 

propensão (Livro de Êxodo, Cap. 6. V. 6,7-3). 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
857 

 

Nessa passagem, pode-se verificar um diálogo de Deus com Moisés, a 

respeito das promessas de libertação e paz para o povo eleito, sendo o 

cumprimento dessa antiga promessa executado agora sob a humana 

responsabilidade e liderança desse mesmo Moises, escolhido de Deus para tirar 

das cargas do Egito o seu povo e, consequentemente, conduzi-lo à terra que esse 

Deus escolheu para restabelecimento desse povo. 

Desse fato há de se destacar uma lição: além de buscar o seu libertador, 

todo povo em estado de opressão se faz ainda, ou se toma na condição de eleito, 

escolhido, para que através dele um deus haja e se faça perpétuo e soberano. A 

impressão que se tenta passar, sobretudo na cultura judaico-cristã é a de que 

Deus apenas age em uma situação em que o homem se encontra oprimido, 

preso. Essa ideia portanto, terminou por alcançar a religião católica, que a 

adaptou, criando o seu Messias que adentra principalmente num catolicismo 

popular, cuja prática se verifica em Portugal, Espanha e em seguida no Brasil, 

dos quais falar-se-á adiante. 

Note-se desse modo, que a presença de um Messias se dará quando o 

homem vislumbra sair de momentos embaraçosos, como por exemplo, em casos 

de soberania ameaçada, configurando em fato político ou em situação de 

extrema miséria social, fato igualmente político. Verifica-se no primeiro caso, a 

situação crítica de um Portugal dominado pela Espanha, fazendo surgir daí a 

figura de um libertador e no segundo, aponte-se um Brasil do século XIX, com 

enormes crises sociais, fazendo surgir movimentos messiânicos como os da 

Serra do Rodeador, em 1819, da Pedra do Reino, de 1836 e de Canudos de 1893, 

episódios dos quais será necessário comentar. 

Note-se, todavia, que todo Movimento de libertação, trará em si não 

apenas o Messias mítico, no sentido do heroico. A ideia do mítico se fundirá 

com a do místico, e traz ao evento um fundo de sacralidade. Veja-se que todo 

líder libertário trará consigo uma espécie de aura profética, de certa vidência, 

porque trata de redenção, termo que lembra um Porvir. 

Pela via da História, encontramos um Portugal oprimido e sob o poder 

político da Espanha, mas crente na figura redentora de um Messias, com toda a 
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sua carga mística de salvação. Portugal vê no seu rei morto o encarnar do seu 

Messias esperado e é justamente a sombra de D. Sebastião com toda a sua 

mística de fé, religiosidade, castidade e pureza, o escolhido para resgatar a 

dignidade política de seu povo, por meio do disfarce místico-religioso. Somente 

depois de sua morte, é D. Sebastião considerado o Messias português, o 

Encoberto, por todos esperado; é de sua loucura por ―levar a fé cristã‖ à África, 

como um cavaleiro medieval que surge o mito geminado ao elemento místico de 

que o rei voltaria para trazer a liberdade desejada por seu povo. 

Será interessante lembrar que todos os movimentos messiânicos 

brasileiros trouxeram também a mística religiosa da libertação do corpo e da 

alma e todos, evocando, como Portugal a figura do rei D. Sebastião, mito 

transportado para o catolicismo popular do Brasil. As façanhas da Serra do 

Rodeador, da Pedra do Reino e de Canudos, tiveram nos seus líderes uma 

espécie de loucura e lucidez pela libertação do povo, junto à ideia do 

enfrentamento dos poderosos, assunto do qual abordaremos oportunamente. 

Lembre-se, portanto que todos os movimentos messiânicos apresentam 

caráter em extremo popular, uma vez que se estendam comumente às 

populações desfavorecidas: o povo na sua condição de escravo, de 

miserabilidade e pobreza total. Moisés é Messias dos hebreus no antigo Egito; 

Cristo, na antiga Palestina; no Portugal do século XVII, D. Sebastião; no Brasil 

do século XIX, tem-se Silvestre Fernandes, João Antônio e finalmente Antônio 

Conselheiro. 

PORTUGAL – URGE QUE VENHA O MESSIAS 

Quando virás, ó Encoberto, 

Sonho das eras portuguez, 

Tornar-me mais que sopro incerto 

De um grande anseio que Deus fez? 

(Mensagem, p. 58) 
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A fatídica batalha de 4 de agosto de 1578 faz nascer poucos anos depois a 

figura de D. Sebastião como a encarnação do esperado, do Encoberto que viria 

libertar Portugal do domínio da Espanha de Filipe II. 

 É D. Sebastião (1554 – 1578), filho de D. João e de D. Joana de Áustria; 

tem o reino aos três anos de idade, sucedendo ao avô D. João III. Como tutora, 

tem sua avó e regente de Portugal, D. Catarina, anos mais tarde sucedida pelo 

cardeal D. Henrique, a quem somente em 1568, aos 14 anos, D. Sebastião sucede 

e cujo reinado se estende por apenas dez anos. Veja-se um retrato do rei que 

Portugal tem na segunda metade do século XVI: 

[...] De saúde frágil, o novo rei tinha espírito imprudente e 
exaltado. Vivendo alheio à realidade política e econômica 
portuguesa, acalentou o sonho de uma cruzada em África. Em 
1578 partia para ela com um exército de 1800 homens, sendo 
derrotado em Alcácer-Quibir por Mulei Almelique. Perdeu a vida 
nessa batalha (O Sebastianismo, p. 9). 

 Como se vê, Portugal tem um rei, que, desejando ser um cruzado, em 

nome da cruz e da fé religiosa sacrifica a ele e a um exército inteiro, deixando 

para trás um Portugal á beira da falência, mas que, com sua morte em batalha, o 

―recebe‖ como mito e elemento místico de vida e libertação. 

 Com o desaparecimento de D. Sebastião, sucede-o D. Henrique, mas com 

reinado de curta duração, em face de sua morte em 1580. Por esse tempo 

Portugal é invadido pela Espanha e amarga o constrangimento de sessenta anos 

sob o domínio espanhol, iniciado por Filipe II, seguido de Filipe III e, 

finalmente, de Filipe IV, momento em que Portugal restaura sua soberania com 

D. João IV. 

 É, portanto, do domínio dos Filipes que surge em Portugal uma onda de 

nacionalismo e uma ânsia por libertação, o que culmina com a ideia de se buscar 

o libertador. A luta política se agrega à religiosidade popular – recurso 

estratégico – e se recorrem a umas trovas proféticas, escritas pelo início do 

século XVI, no reinado de D. João III, por certo sapateiro de nome Bandarra. O 

conteúdo das trovas remete à   previsão de que Portugal teria um Rei Encoberto 

que ainda viria a surgir para trazer paz a todo o mundo. 
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 Semialfabetizado, leitor da Bíblia, Gonçalo Anes Bandarra, sapateiro de 

Trancoso e trovador, buscava no sagrado inspiração para compor suas trovas 

tidas por proféticas, e mais tarde identificadas como profecias que apontavam o 

libertador de Portugal, identificado, posteriormente, por D. Sebastião. 

 As trovas de Bandarra primeiro recaíram nos cristãos-novos radicais que 

nelas identificaram prenúncios de seu Messias. Presume-se isto, pois quem 

primeiro trasladou as referidas trovas foi um judeu de nome Heitor Lopes, cujas 

cópias em seguida foram  passadas mão a mão até chegarem aos inquisidores de 

Lisboa por meio de um certo Affonso Medina, desembargador da Mesa da 

Consciência, então em Évora. Bandarra fora levado aos tribunais da Inquisição 

em 1541, acusado da prática de ―judaísmo e de dizer novidades, causando 

alvoroços entre os cristãos-novos‖ (D. Sebastiãao e o Encoberto, p. 67). Veja-se 

no passo a seguir, trechos da acusação ao sapateiro-trovador: 

Perante o Tribunal da Inquisição respondeu Bandarra que tinha 
conhecimentos da Bíblia e ―por ter grande memória asy lhe ficou 
as principais partes na cabeça‖. A sentença reza o réu ―ser amigo 
de novidades, e com elas causa alvoroço em cristãos-novos, 
escrevendo trovas que por falta de declaração se entendiam em 
outra maneira‖ (D. Sebastião e o Encoberto, p. 67). 

 Consta que o sapateiro escapara da condenação ao fogo, tendo que 

comprometer-se a não mais escrever sobre textos sagrados nem fazer profecias 

nem ter livros da Sagrada Escritura, exceto o ―Flos Sanctorum ou o 

Evangeliorum somente, e fazendo o contrário será castigado como o caso 

merecer‖ (D. Sebastião e o Encoberto, p. 67). A assinatura da sentença do 

sapateiro-profeta é do Bispo de Angra frei Georgios de Sancto Jacobo. 

 A identificação dessas trovas como portadoras de mensagens proféticas 

sobre Portugal e sua redenção, vê o povo português em D. Sebastião o seu 

redentor e é a partir dessa identidade que nasce e prolifera um verdadeiro culto 

durante todo o século XVI. A volta do rei seria a salvação de Portugal e a espera 

pelo rei-salvador se dissemina por todas as camadas do reino e atinge até o 

padre Antônio Vieira, que, como manobra política vê nas trovas de Bandarra 

não D. Sebastião, como o Messias português, mas D. João IV, aquele que seria o 

responsável por estabelecer em Portugal o reino a que o padre Vieira 

denominou de Quinto Império. 
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Contudo, o sebastianismo como costumam afirmar, é anterior a D. 

Sebastião; a promessa de um Messias português vem pelo menos de cem anos 

anteriores a D. Sebastião. É natural. Todo messianismo será de fato sempre 

anterior a um Messias, este, é geralmente uma promessa dos antigos, é plano de 

salvação. O Messias denota o escolhido, o enviado para salvar e somente se salva 

aquilo que está em perigo. 

 Recorramos ao chamado de ―sonho segundo‖ das trovas de Bandarra, 

para que se confira até que ponto chegou Portugal com a crença na volta de D. 

Sebastião: 

Este rei de grão primor, 

                                     Com furor, 

                                     Passará o mar salgado 

  Em um cavalo enfreado 

                                     E não selado 

  Com gente de grão valor. 

                                    (D. Sebastião e o Encoberto, p. 39) 

 

 Mas na primeira parte das trovas sob o título: ―Bandarra sente a maldade 
do mundo e particularmente as de Portugal‖, o poeta/profeta exalta a pessoa do 
rei que trará lei e justiça: 

Este Rei tem tal nobreza, 

Qual eu nunca vi em Rei: 

                                   Este guarda bem a lei 

De justiça, e da grandeza. 

                                   Senhoria Sua Alteza                           

Todos os portos e viagens 

   Porque é Rei das passagens 

                                   Do mar e sua riqueza. 

                               (D. Sebastião e o Encoberto, p. 39) 

 Observe-se o caráter português de cultivar elementos ligados a água, mar, 

rios, e não constitui novidade D. Sebastião surgir das águas para libertar o seu 
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povo. O mar é o grande símbolo português e o poeta aponta em suas trovas essa 

característica: ―passará o mar salgado‖ e ainda ―É rei das passagens/Do mar e 

sua grandeza‖. É natural que o português com toda a sua ligação com o mar, seu 

pioneirismo nas navegações, sua varanda de frente para o mar, fosse buscar seu 

Messias no mistério das águas; sabe-se que Portugal é lugar de dois espaços 

sagrados: o céu e o mar, lugares a que sempre recorre para suas perguntas, sem 

entender por vezes as respostas. 

D. SEBASTIÃO RENASCIDO EM BERÇO PEBLEU 

 O povo traz consigo, por certo pela crença na origem cristã, a ideia de um 

Reino a ser conquistado; o Paraíso que se perdeu desde o Éden e que, desde 

então o homem tenta recuperar. É sabido portanto que essa perda traz em si a 

promessa do salvador para a humanidade dado por perdida. 

 Convém lembrar esse fato como herança passada à civilização ocidental a 

partir da cultura judaico-cristã, que dá a essa civilização o Messias, menino que 

os judeus esperam, e o Jesus Cristo, que, para a grande parcela da humanidade 

já apareceu, formando um séquito sobremodo respeitável, que se manifesta sob 

vários aspectos e concepções com o sugestivo nome de cristianismo. 

 Como sempre foi peculiar aos povos ter, de uma ou de outra forma, o seu 

Messias, o seu Cristo, na Roma ainda pagã de Vergílio, o poeta prediz em sua 

Bucólica o nascimento de um menino que trará para os homens aquilo que já foi 

conhecido na história humana como Idade de Ouro, é a ideia de um novo tempo 

e um novo reino que já existiu e que se tenta restabelecer. Veja-se na citação: 

É chegada a última idade, pedita pela profecia de Cumas, tudo 
recomeçará e eis que nasce uma nova ordem de séculos. Eis que 
está de volta a virgem, que do reino de saturno retorna e que das 
alturas do céu desce uma nova geração. (Bucólicas IV, 1924) 

 O poeta continua e fala daquele que nascido, será a grande promessa, o 

novo gerenciador de uma vida que se fará nova na humanidade: ―Dignai-vos 

apenas, casta Lucina, velar sobre o berço desta criança cujo nascimento 

conduzirá ao fim da raça de ferro e fará surgir, pelo mundo todo, a raça de ouro‖ 

(Bucólicas IV, 1924). 
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 Para ficar com esse exemplo, perceba-se que a ideia de um Messias estará 

sempre nos povos e em seus poetas, uma vez que é próprio do homem buscar a 

Idade perdida. Não sem causa o menino vergiliano será identificado, 

posteriormente, como o Cristo romanizado ao tempo de Constantino e, em 

seguida, de Santo Agostinho. 

 No Portugal oprimido dos séculos XVI/XVII o povo vê e espera o seu 

Messias, na figura de seu rei desaparecido, cujo berço se dá no reino desse 

mesmo povo. Padre Vieira, no entanto, e conforme apontado anteriormente, 

contrasta com o povo e se volta para um sebastianismo identificado com D. João 

IV. Segundo o jesuíta, este rei sucederia aos quatro impérios anteriores, a saber: 

Assírio-Babilônico, Império Persa, Império Grego e Império Romano: 

Tudo o que até aqui fica dito são suposições certas e sem dúvida, 
tiradas de diferentes lugares de tetos sagrados que vão citados à 
margem, e o não pusemos no corpo da História por não 
embaraçar o desenho dela [...] o que resta e importa mostrar é 
que haja de haver sem dúvida este novo e prometido Império a 
que chamamos quinto (D. Sebastião e o Encoberto, p. 87). 

 O povo não cede a Vieira e, de qualquer modo, tem a esperança em D. 

Sebastião, acredita na sua volta e vai até o esgotamento dessa possibilidade. Na 

condição de desaparecido e da forma como isto se deu, logicamente o 

sobrenatural, o mito se daria com mais legitimidade e traz, sem nenhuma 

dúvida, a sacralidade do elemento místico. Basta ver que toda a temática do 

sebastianismo trouxe no seu caudal uma série de manifestações de cunho 

popular, visando a um reencarnar do rei durante todo o século XVII. É o que se 

usou chamar de falso sebastianismo. 

 O desejo de se ter uma vida melhor, digna, vê realizada a promessa de 

uma terra manem o leite e o mel bíblico, desperta no povo a vontade de ter um 

Portugal-paraíso; há uma transferência de mitos e a Terra da Promessa dos 

povos hebreus, que ainda não viu o Messias, se realiza agora em Portugal, cujo 

Messias, cristão surgia.  

 É próprio de um povo dado a misticismos esperar e viver fenômenos. Vê-

se que nas sociedades onde o desenvolvimento intelectual se faz notório, a 

resistência é mais contundente a essas nuances e eventos. Movimentos 
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messiânicos da natureza do sebastianismo encontram maiores dificuldades para 

se enraizarem em comunidades mais letradas, ou por outra, se dão de forma 

mais racional. Numa sociedade místico-religiosa como a portuguesa de então, é 

natural a recorrência ao místico nas camadas mais simples dessa população que 

se irá fiar e aderir aos ideais de messianismo. Veja-se na citação: 

O sebastianismo configura mito de origem popular, cuja crença 
no regresso de D. Sebastião, traduz a nostalgia de uma Idade de 
Ouro que passara e o sentimento de humilhação nacional de um 
povo ocupado pelo estrangeiro, bem como a espera messiânica 
duma comunidade incapaz de resolver seus destinos (O 
sebastianismo – história sumária, p. 10). 

 Assim como os antigos hebreus, subjugados pelo Egito, Portugal, sob o 

domínio da Espanha, viverá com a fé coletiva, a crença num redentor. Numa 

sociedade ―sacralizada‖ como a lusa, fatalmente a ideia de um Messias haveria 

de vir à tona: ―O messianismo próprio de uma sociedade ―sacral‖ é a crença 

mais ou menos generalizada na vinda de um Deus ou de um enviado de Deus, 

que salvará o seu povo oprimido‖ (O sebastianismo – história sumária, p. 14). 

 É fato intrigante, mas as sociedades messiânicas desejam que o seu 

Messias venha na forma de herói, com a peculiaridade e a pompa a um rei 

dispensadas. Um herói traz, naturalmente, caráter de semideus, matiz da 

realeza e o povo jamais se identifica com um ―Messias‖ saído de si, do seu meio 

social, de sua realidade. Irônica e paradoxalmente, um acontecimento desses 

constituiria afronta total às expectativas de redenção do povo. Um Messias, um 

herói, tem de adquirir e transmitir a ideia de perfeição para que se acredite no 

paraíso prometido. Um acontecimento contrário a esta proposta seroa negar as 

medidas perfeitas do herói e um anular nos planos de uma redenção. 

 PORTUGAL: SEU PERFEITO CAVALEIRO E OS FALSOS 

MESSIAS 

 Um dos primeiros movimentos sebásticos em Portugal se dá com Mateus 

Álvares, o rei da Ericeira. Este reúne em torno de si, um grupo de fiéis 

seguidores, se diz eremita e é coroado com o diadema da virgem local. Preso, é 

decapitado em 1585. Perceba-se que esse movimento é imediatamente posterior 

à morte de D. Sebastião, em 1578. 
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 Outro segundo ―D. Sebastião‖ é Gabriel Espinosa, espanhol que havia 

servido como soldado em Portugal, quando da dominação de Filipe II. Casa-se 

com Dona Ana, filha bastarda de D. João da Áustria, meio irmão de Filipe II. 

Dona Ana, que morava num convento de freiras, é convencida por seu confessor 

e patriota português, de que esse soldado seria D. Sebastião ressurreto, devendo 

esta com ele se casar, ir a Portugal, onde instaurariam uma revolução. O projeto 

fracassa, os três são presos pelos espanhóis e condenados: Dona Ana a quatro 

anos de prisão e os outros dois à forca, fato acontecido em 1595. 

 Considerado o último ―D. Sebastião‖, o calabrês Marco Tulio Catizone 

surge em Veneza em 1598. Vive por esse tempo na cidade de Doge na Itália, um 

grupo de portugueses, todos ligados a D. Antônio do Crato. Marco Tulio, 

desconhecedor da língua portuguesa, se diz D. Sebastião e que não falaria 

português por um tempo pelo fato de ter feito votos de não se expressar nessa 

língua por determinado período. É protegido do D. João do Crato, sebastianista 

convicto, que em 1603 publica as trovas de Bandarra. Apesar de todo esse 

aparato, é Marco Tulio condenado à forca no ano de 1603. Teria sido preso e 

entregue aos espanhóis pelo Duque de Médicis. 

 A crença sebastianista, contudo, permanece, embora Portugal tenha 

reconquistado sua autonomia por volta de 1640. Com o que ficou conhecido 

como Restauração, Portugal volta a ser dos portugueses, porém o sebastianismo 

se faz ainda presente e vinculado a D. João IV, com a morte de que o 

sebastianismo é transferido para D. Afonso IV e D. Pedro V, respectivamente. 

 Interessante salientar que o mesmo padre Vieira que vê em D. João IV e, 

posteriormente, em D. Afonso IV e D. Pedro V, os ―messias sebáticos‖ chega a 

escrever um tratado que chamou de História do Futuro, no qual agrega textos 

de Bandarra, as famosas trovas, com trechos da Bíblia, para profetizar e 

preconizar sobre a implantação do Quinto Império da Humanidade, que seria 

ao mesmo tempo espiritual e temporal, tendo por cabeça o Portugal de D. 

Sebastião. Para o velho sacerdote jesuíta, na sua História do Futuro, o Quinto 

Império seria ―cristão e Universal‖, o ―novo prometido Império a que chamamos 

quinto‖. 
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 Joel Serrão admite a história de que a ressurgência do mito do Quinto 

Império foi como a tentativa de justificar no plano da ideologia, a desanexação 

de Castela. Em seguida comenta: perguntamo-nos até se, no contexto social da 

época, a promoção do sebastianismo, crença raiz popular, não foi menos 

parcialmente uma tentativa de índole política destinada a dinamizar a 

coparticipação do povo nos objetivos da Restauração. 

 Na verdade, certos mitos do povo, e quase todos o são, estarão sempre 

ligados a questões místicas da superstição e da fé e estarão sendo aproveitados, 

de algum modo, em qualquer época, em assuntos não apenas políticos, mas 

logicamente religiosos, devido à sua força no seio das camadas populares. O que 

há é um aproveitamento que vai depender das circunstâncias, da conveniência e 

da direção que se quer dar a determinados eventos com uma sociedade. Bem 

observados, os mitos populares vão representar sem nenhuma dúvida, objetos 

de que a Igreja ou o Estado se aproveitarão para a manutenção ou instauração 

de seu poder que convergirá de qualquer modo, para a demonstração da força e 

do poder que detém ou procuram deter pela via da manipulação dos mitos do 

povo. 

 Compreenda-se que o perfeito cavaleiro, restaurador e justo irá 

permanecer no pensamento popular apenas, e sua ―concretização‖ nunca será 

completa, porque o homem será sempre uma incógnita e sua completude uma 

ideia inatingível. Partindo desse pressuposto, há de se convir que todo Messias 

será sempre falso e o povo não o aceita, salvo os pequenos e inevitáveis séquitos 

comuns a todo messianismo. Para o grande efetivo das classes populares, 

portanto o Messias será sempre uma esperança e o reino sua eterna ilusão e 

crença. 

CONCLUSÃO 

 O sebastianismo não é estanque. Portugal jamais deixou de cultuar o seu 

mito. Sabe-se que já no século XVIII, movimentos sebastianistas foram 

perseguidos pelo iluminista Marquês de Pombal. Por essa época as trovas de 

Bandarra foram apreendidas e queimadas. Napoleão começa com suas invasões, 

Portugal se vê na mira do invasor francês, clama por um salvador, e, então 
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ressurge o mito sebastianista. Portugal novamente começa a ver na crença 

sebástica a salvação; é o messianismo de volta. 

 Sabe-se que nos princípios do século XIX, um certo padre Agostinho de 

Macedo, em obra publicada em 1810, intitulada Os sebastianistas, reflexões 

sobre esta ridícula seita, com circulação em Lisboa, atacam os sebastianistas, 

dizendo serem estes ―maus cristãos, maus vassalos e grandes tolos‖, para 

afirmar em seguida: 

Na história universal da demência humana, ainda não apareceu 
nem aparecerá um delírio semelhante. Custa a compreender 
como se haja podido arreigar e dilatar essa pueril credulidade, 
que, se pode ter alguma desculpa nos anos próximos à morte e 
fatal desventura do Augustíssimo Senhor Rei D. Sebastião, que 
santa glória haja, é impossível que a encontre agora diante do 
Tribunal da Razão (D. Sebastião e o Encoberto, p. 14). 

 Pelo contexto histórico, muitos foram os críticos do sebastianismo. Já no 

século XX, autores como Antônio Sérgio, que em 1917 publica na revista Águia 

artigo intitulado ―Interpretação não romântica do sebastianismo‖, faz criticas 

duras ao bandarrismo a que chama de ―messianismo judaico. Antônio Sérgio 

afirma que dois fatores identificavam as trovas de Bandarra com o messianismo 

judaico: a religião judaica, detentora da ideia de que um Messias aparecerá e um 

fato social. 

 É certo, porém, que o sebastianismo haveria de sair de questões 

meramente políticas e religiosas para uma debanda à literatura. A arte faz 

redivivo D. Sebastião e autores como Almeida Garrett, com seu Frei Luís de 

Souza, aborda questões ligadas ao sebastianismo; Antônio Nobre, Guerra 

Junqueiro, Oliveira Martins, todos exploram a temática sebástica nas suas 

obras. Sampaio Bruno, (O Encoberto, 1904), citado por Serrão, 1973, afirma que 

―foi o sebastianismo como o desejo universal da libertação humana, sendo o 

Desejado a própria humanidade‖. 

 Há de se lembrar que modernistas portugueses como Fernando Pessoa, 

para ficar com um exemplo, traz em seu Mensagem a temática sebastianista. No 

poema ―O Desejado‖, Fernando Pessoa evoca a presença de D. Sebastião, como 

se chamasse a um deus: 
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           Onde quer que, entre sombras e dizeres, 

Jazas, remoto, sente-se sonhado, 

E ergue-se do fundo de não-seres 

                         Para teu novo fado 

           Vem Galaaz com pátria, erguer de novo, 

 Mas já no auge da suprema prova, 

                         A alma penitente de teu povo 

                         À Eucaristia nova, 

         Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, 

                         Excalibur do Fim, em jeito tal 

                         Que sua luz ao mundo dividido 

                         Revele o Santo Graal. (Mensagem, p. 53) 

Como se percebe, é a lenda de D. Sebastião mito nacional português, mas 

sonho. Sonho, porque remete à possibilidade de volta, retorno, vinda deste 

Desejado da gente portuguesa. É realização porque aí se firma e se afirma o 

ilhado Portugal da crença e da fé, da dor constante e das poucas alegrias. É o 

Portugal esperançoso de um tempo e de uma ―Eucaristia‖ novos. Portugal que se 

divide no que concerne ao Desejado, mas que se soma no tocante à fé e à eterna 

dor. 
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A PRESENÇA DE ASPECTOS INTERCUTURAIS NO LIVRO 

DIDÁTICO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Luciano de Souza Santos156 
Isolda Alexandrina Silva Beserra 
Lacerda2 

 

Introdução: a globalização contribui de forma bastante significativa para a 
integração da cultura de países hispanohablantes no Brasil. Assim sendo, a 
presença dos aspectos interculturais no livro didático (LD) de ensino da língua 
espanhola se faz presente, tornando relevante a abordagem deste em sala de 
aula. Objetivo: investigar as representações culturais presentes no LD, 
trabalhado com a turma de língua espanhola do programa Faculdade Aberta da 
Terceira Idade, da Universidade de Pernambuco, e com a parceria da Faculdade 
de Ciências Aplicadas de Petrolina (FACAPE). Método: a pesquisa é 
bibliográfica e de campo, apresenta uma abordagem qualitativa e o corpus da 
pesquisa trata-se de um capítulo do livro didático escolhido: Curso de Español 
para Extranjeros de Virgilio Borobio (2002). O referencial teórico utilizado 
nessa pesquisa se baseia nos estudos da cultura e linguagem (BYRAM 1993; 
HALL, 2006). Resultados e Discussão: ficou evidenciado, portanto, que, a 
partir da observação do livro ―curso de español para extranjeros de Virgilio 
Borobio (2002) percebe-se que ele é contempla e abranger alguns aspectos 
interculturais, como, por exemplo, ―interação social e seus respectivos níveis da 
linguagem e suas variações. Como também, identidade social e grupos sociais. 
Isso demostra que o livro se distancia duma visão etnocêntrica europeia. 
Conclusão: em face aos dados apresentados, conclui-se que os aspectos 
interculturais estão presentes não numa única identidade/nacionalidade, mas 
sim, nas várias identidades que vão se constituindo, a partir do entrelaçamento 
somático de culturas, e que são suscetíveis de mudanças constantes. 
 
PALAVRAS – CHAVE:  Livro didático. Interculturalidade. Língua espanhola.   
 
 

THE PRESENCE OF INTERCUTUAL ASPECTS IN THE SPANISH 
LANGUAGE SPANISH BOOK 

 

ABSTRACT  

Introduction: globalization contributes in a very significant way to the integration of 

the culture of Spanish-speaking countries in Brazil. Thus, the presence of the 

intercultural aspects in the didactic book (LD) of teaching of the Spanish language is 

present, making relevant its approach in the classroom. Objective: to investigate the 
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cultural representations present in the LD, worked with the Spanish language course of 

the Open Faculty of the Third Age program of the University of Pernambuco, and with 

the partnership of the Faculty of Sciences Applied of Petrolina (FACAPE). Method: the 

research is of both bibliographical and field one, and it presents a qualitative approach. 

The corpus of the research is a chapter of the chosen textbook: Spanish Course for 

Foreigners by Virgilio Borobio (2002). The theoretical framework used in this research 

is based on studies of culture and language (BYRAM 1993; HALL, 2006). Results and 

Discussion: it was evidenced, therefore, that from the observation of the book "Spanish 

for foreigners by Virgilio Borobio (2002) is able to cover some intercultural aspects. For 

example, ―social interaction‖ and its respective levels of language and its variations. As 

well, social identity and social groups. This shows that the book distances itself from 

the European ethnocentric vision. Conclusion: in view of the data presented, it is 

concluded that the intercultural aspects are present not in a single identity/ nationality, 

but instead in the various identities, based on the somatic interweaving of cultures, and 

that are susceptible to constant changes. 

 

1.1 Introdução  

 

  A globalização intensificou o contato entre as mais diversas culturas. No 

sentido do ensino da língua espanhola (LE), se faz necessário um ensino 

baseado na abordagem intercultural, ou seja, capaz de abranger as mais diversas 

expressões culturais de grupos que partilham relações de viés econômico, ou, a 

mesma língua. O ensino da língua espanhola não deve estar baseado somente 

nas normas gramaticais, visto que ensinar uma língua estrangeira não é apenas 

ensinar códigos de como se comunicar, mas também ensinar valores, histórias 

que estão por detrás de uma língua. Além disso, englobar o intercultural não diz 

respeito a mera exposição da cultura do outro, mas também tornar o educando 

capaz de reconhecer e respeitar a cultura alheia, sem sentimentos de 

discriminação, mas sim de reflexão das mais diversas identidades.  

  No contexto do ensino de língua espanhola, o livro didático (LD) se 

constitui como um instrumento fundamental, haja visto, que orienta os 

caminhos a serem percorridos. Entretanto, é importante que o LD contemple 

conteúdos culturais, contribuindo assim para a abertura de um novo olhar, não 

mais pautado na cultura do outro como lhe sendo estranha. É preciso que haja 

uma ruptura dos estereótipos que foram se solidificando a partir de discursos 

preconceituosos. A formação de um sujeito global envolve a construção de uma 

mentalidade reflexiva e crítica. Posto isso, é indubitável a produção de 
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conteúdos interculturais nos livros de língua estrangeira, pois, num mundo 

globalizado é importante que saibamos conviver com as diferenças.    

   A pesquisa tem como objetivo analisar a presença dos elementos e 

aspectos da interculturalidade utilizado no livro didático de língua espanhola, 

bem como a visão dos alunos do curso de espanhol oferecido pelo programa 

Faculdade Aberta da Terceira Idade (FATI), visão esta que deve dialogar com a 

eficácia dos estudos interculturais.  

  No que se refere ao objetivo específico, é: a) explorar se há aspectos 

interculturais no livro “curso de español para extranjeros de Virgilio Borobio” 

(2002) e quais informações estão presentes;  

  Assim, diante de uma realidade globalizada cujas relações de identidade 

não são mais singulares, elas são frutos de relações que são construídas e 

desconstruídas, é importante que se proponha uma nova forma de ensino 

embasada nos conceitos de diferença de Stuart Hall (1997), que propõe muito 

mais do que uma visão superficial da língua e distante das diferentes culturas 

como algo exótico. É vital que se fomente um olhar crítico, capaz de questionar 

as relações de poder envolvidas nas culturas.  

 

2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 RELAÇÃO ENTRE LÍNGUA E CULTURA  

 

  O advento da globalização aproximou as culturas umas das outras. Esse 

choque cultural, ao mesmo tempo, que nos aproximou, por outro lado, elevou os 

estereótipos atribuídos a cultura do outro. O processo da formação da cultura 

adquire significação por meio da linguagem, portanto, é inquestionável a 

relação da língua e cultura. Dizer, por sua vez, que a identidade e diferença são o 

resultado de atos de criação linguística significa dizer que elas são criadas por 

meio de atos de linguagem (Silva, 2009, p. 76). Para compreendermos a relação 

da língua e cultura, é necessário trazer em pauta que há duas concepções de 

cultura, uma envolve todos os aspectos de uma realidade social e a outra faz 

referência mais especificamente ao conhecimento, as ideias e as crenças. Essa 
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primeira é usada de modo mais geral para uma definição de cultura, pois, ela 

envolve em totalidade dos aspectos da cultura, já na segunda concepção 

podemos compreender de um modo mais específico, como, por exemplo, 

quando nos referimos a cultura espanhola, podemos especificar como cultura 

sendo a própria língua espanhola, a literatura religião, etc. Configura-se como 

palavra que a priori remete à nossa relação com o mundo, à civilização, ao 

conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc. 

(CAMPOMORI, 2008, p. 75) 

 

 

              Da mesma maneira como a cultura se transforma permanentemente e, 

assim, novos valores vão sendo adquiridos, a língua se transforma no tempo, no 

espaço e nas classes sociais. A língua não passa de um sistema de diferenças 

(Silva, 2009, p. 77). Propor a interculturalidade é saber que quanto mais eu 

conheço sobre o outro, mais terei respeito pela diferença do outro. 

             Aprender, aqui, a língua espanhola é não só aprender um conjunto de 

códigos, como também um conjunto de valores, modo de pensar, de falar, de ver 

o mundo, etc. O sujeito que começa a aprender um novo idioma começará a ver 

o mundo com novos olhos. 

A língua funciona como um elemento de interação entre o 
indivíduo e a sociedade em que ele atua. E através dela que a 
sociedade se transforma em signos pela associação de 
significantes sonoros e significados arbitrários, com os quais se 
processam a comunicação linguística. (Preti, 1982, p. 2). 

 

 2.2 IDENTIDADE CULTURAL  

 

  No que se refere à identidade cultural de uma determinada nação, é 

possível afirmar que é constituída por intermédio da língua, de modo, que uma 

identidade começa a adquirir sentido quando representada por sistemas 

linguísticos e simbólicos. Existem diversas identidades, mas em mundo 

globalizado não podemos afirmar a existência de uma identidade pura, pois, as 

identidades representam fragmentos de diversas identidades, a saber, a 

identidade brasileira é uma mistura de povos “Italianos, Espanhóis, Alemães, 
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Africanos, Índiose Portugueses”. Toda essa combinação fez com que o Brasil se 

tornasse um país riquíssimo em cultura. A migração produz identidades plurais, 

mas também identidades contestadas, em um processo que é caracterizado por 

grandes desigualdades em termos de desenvolvimento. A produção dessas 

identidades determina também as diferenças, tal constatação, nos permite 

afirmar que os estereótipos sobre determinadas culturas são fixados a partir da 

superficialidade da busca de conhecer e respeitar ao próximo. (Silva, 2011, p. 

39) as identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa 

marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto através da exclusão social. 

  Munidos de tais conceitos e, consequentemente, tendo em vista a 

aproximação geográfica do Brasil com os países da América latina, é 

imprescindível a proximidade cultural que os mesmos compartilham, todavia, 

há muitas características que distingue um povo do outro, tais caracteres podem 

ser encontrados tanto no sistema linguístico quanto no simbólico. (Hall, 1997) 

ao analisar sistemas de representação, é necessário analisar a relação entre 

culturas e significados. 

 

2. 3 REPRESENTAÇÃO DAS DIVERSAS IDENTIDADES NO LD DE 

ESPANHOL 

 

  Atualmente, os livros didáticos se constituem como um dos melhores 

recursos pedagógico utilizado para o ensino. Eles conduzem a ordem de todos os 

conteúdos, funcionando, assim, como uma bíblia para o professor e para o 

discente. No contexto do ensino de línguas, especificamente a língua espanhola, 

cumpre ressaltar as representações culturais presentes no LD. É indiscutível que 

o ensino de uma língua estrangeira não pode estar baseado somente nas regras 

gramaticais, nessa perspectiva, a preparação de um LD deve ser pautada nos 

aspectos culturais da língua. Por exemplo, livros do ensino da língua espanhola 

devem apresentar elementos culturais de povos que falam a língua espanhola, 

no entanto, é quase impossível abordar todos os aspectos culturais dos 

hispanohablantes, partindo desse pressuposto, deve-se realizar mais estudos 

acerca de quais países o LD deverá abordar.   
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  Vários autores deixaram suas contribuições e concepções do livro 

didático, e procuramos deixar algumas delas presentes nessa pesquisa, a saber, 

(Macêdo, 2004, p. 106) [...] os livros didáticos não são objetivos ou factuais, mas 

produtos culturais que devem ser entendidos como resultados complexos de 

interações mediadas por questões econômicas, sociais e culturais[...]. Cabe-se, 

pois, inferir que no ato da produção do livro didático o (a) autor/autora, busca 

apresentar sua visão, suas ideologias acerca de determinado conteúdo, de 

maneira, que tais concepções são disseminadas, e se essas concepções se 

constituírem egocêntricas, tonar-se-á inviável o ensino intercultural. 

  Além disso, é necessário sublinhar a visão de Jardilino & Horikawa 

(2010) que vê o livro didático como sendo um instrumento pedagógico capaz de 

modificar a realidade nacional, educando e formando novas gerações. Em 

virtude do que foi mencionado, somo levados a acreditar que a presença de 

aspectos interculturais no livro didático é de extrema importância, uma vez que, 

se analisar com um olhar crítico as diferentes identidades plurais, seremos 

capazes de respeitar e reconhecer a riqueza das diversas culturas.  

  Em última análise, (Santos, 2007, p. 312) [...] o livro didático é um dos 

principais recursos utilizados, pelos professores, no seu trabalho diário e, para o 

aluno é uma das únicas fontes de pesquisa e estudo [...]. Por tudo isso, pode-se 

compreender, o livro como uma bússola, que guiara quais os caminhos o 

professor deverá percorrer. Uma preocupação constante figura-se a ausência de 

questionamentos acerca dos processos culturais, posto que muitos dos LD´s 

mostram uma visão exótica das diversas culturas e (Stuart Hall, 1997) nos alerta 

sobre o processo de compreensão das relações de poder envolvidas na produção 

das diferentes culturas.   

 

3. 0 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Para a análise dos dados relativos aos aspectos interculturais presentes 

no LD “curso de español para extranjeros de Virgilio Borobio” (2002). Cabe 

traçarmos um paralelo da proposta de parâmetros culturais que Byram (1993) 

propõe, e que buscamos formulá-la através do seguinte gráfico:  
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Quadro 1: Aspectos culturais propostos por Byram (1993). 

            Componente Cultural                               Tópico  

Identidade social e grupos sociais  Classe social, identidade regional, 

minorias  

Interação social Níveis de linguagem, variações 

linguísticas  

Crença e comportamento Crenças morais e religiosas, rotinas 

diárias e comportamentos  

Instituições políticas e sociais  Instituições federais; serviço social, 

saúde, governos locais  

Socialização e ciclo de vida Família, escola, trabalho, ritos de 

passagem  

História nacional Eventos históricos, manifestações 

populares 

Geografia nacional  Turismo, localidades, clima, 

diversidade geográfica 

Estereótipos e identidade 

nacional  

Expressão artística, esporte e lazer, 

trabalho 

 

  Diante desses eixos temáticos propostos por Byram (1993), vamos 

selecionar os seguintes componentes culturais presentes no livro selecionado: 

interação social; identidade social, grupos sociais e estereótipos e identidade 

nacional. 

 

 

3. 1 IDENTIDADE SOCIAL E GRUPOS SOCIAIS  

 

  Se faz importante que um livro didático de língua espanhola possa 

abordar as diversas identidades que constituem a América Latina, dessa forma, 
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o capítulo (...) do livro abrange esta categoria, ao representar a multiplicidade 

de raças existentes. Podemos identificar: brancos, negros, índios, mestiços e 

mulatos. A ilustração logo abaixo, pede para que o aluno relacione as palavras 

com as figuras de personagens que compõem essa diversidade. Além disso, traz 

um texto contendo informações históricas relativas ao processo de origem de 

cada uma das etnias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 INTERAÇÃO SOCIAL  

 

Fonte: BOROBIO, Virgilio. Curso Español para Extranjeros Inicial. Editora SM, 2002, p. 46.   

Figura 1- Capítulo V 
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  Essa categoria relaciona-se aos diversos níveis de linguagem e suas 

respectivas variações. O autor aborda os diferentes modos de fala, a saber, ―tú, 

usted y vos‖. Nesse sentido, ele ressalta que o (Usted) é utilizado nas relações 

formais tanto na Espanha quanto na América Latina. E nas relações informais 

presentes na Espanha se usa (Tú), em contrapartida, nessas mesmas situações 

se usa (Usted) na América Latina. Além disso, o livro demostra o uso do (vos) 

presente na Argentina e no Uruguai que, atualmente, se considera norma e 

não mais variação. 

  Em seguida, ele propõe uma atividade relativa ao uso desses respectivos 

pronomes de tratamento presentes nos países “hispanohablantes”. Logo abaixo, 

fica ilustrado essa explicação: 

Figura 2- Capítulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOROBIO, Virgilio. Curso Español para Extranjeros Inicial. Editora SM, 2002, p. 36.   

 

3.3 ESTEREÓTIPOS E IDENTIDADE NACIONAL. 
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Fonte: Fonte: BOROBIO, Virgilio. Curso Español para Extranjeros Inicial. Editora SM, 

2002, p. 92.   

Figura 3- Capítulo X  
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   Nessa categoria encontra relacionada a expressão artística musical da 

América Latina. É pertinente observar que o autor não se restringiu a 

determinada categoria musical, ele buscou de forma expositiva mostrar a 

diversidade presente na América Latina. Tango, salsa, ranchera, música andina, 

estilos já consagrados que determinam sua nacionalidade, sua identidade. A 

maioria das pessoas logo associa o violão ao país Mexicano. Outra dança já 

convencional é o tango que surgiu na Argentina. Esses estilos já se consagraram 

as suas respectivas nacionalidades.  

 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Aqui nessa seção final, deixarei algumas reflexões da análise dessa 

pesquisa. Considerando os dados levantados e abordados podemos inferir que o 

livro aborda fatos atuais da maneira como se encontra o ensino de língua 

espanhola, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso fica evidenciando quando 

analisamos o aspecto da interação social e constatamos o quanto ele ressalta os 

diferentes modos de fala dos países hispanohablantes. Outrora, o ensino de 

língua espanhola abordava mais os aspectos da Espanha nos seus livros 

didáticos, de forma geral. Isso foi superado e os livros já não constam com uma 

visão etnocêntrica. 

  O livro escolhido para a pesquisa é o livro usado para as preparações de 

aulas do curso de língua espanhola do FATI. Ao analisarmos foi possível 

conhecer um pouco mais da sua estrutura, como também saber se o livro é 

realmente referencial, no que diz respeito aos aspectos interculturais, os quais 

fundamentam as aulas do curso.  

  Outros aspectos foram analisados, mas não decidimos abranger todos 

nessa pesquisa, todavia deixarei um breve comentário acerca dos demais 

aspectos observados. Conforme pode-se constatar existem aspectos de ―crenças 

e comportamentos‖, que retratam o modo de vida da população espanhola, e 

suas rotinas. Nesse tópico não foi exposto os demais modos de vida e as rotinas 

de outras nacionalidades hispanohablantes. Contudo, compreendemos a difícil 

tarefa de incorporar todos os conteúdos num só livro. É quase que inviável, 

desse modo, portanto, é importante que o professor em classe de aula possa 
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mostrar, não de forma superficial os demais modos de vida, mas de maneira que 

ele venha a refletir sobre. As aulas devem instigar a curiosidade do educando.  

  Além disso, convém fazer uma ressalva que o livro introduz de forma 

exótica e expositiva um olhar intercultural. O ideal seria que trouxesse demais 

informações relativas a cada processo cultural que estivesse inserido no livro, 

pois, o estudo voltado para os aspectos interculturais deve ir mais além que um 

mero olhar da cultura.  

  Mediante tais considerações, a presente pesquisa nos instiga a 

compreender e respeitar as mais diversas relações culturais, como também 

compreender com profundidade as nuances que fazem parte da língua e da 

linguagem. Assim sendo, esperamos que essa pesquisa venha a contribuir na 

área da cultura, língua e interculturalidade. Com o objetivo também de servir 

para a compreensão da importância do estudo intercultural por parte dos atuais 

e futuros profissionais da língua espanhola.   
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VOZES FEMININAS PERIFÉRICAS NA OBRA DE CONCEIÇÃO 

EVARISTO 

Cleide Bruno dos Santos*157 

 
Artigo apresentado para o programa de Iniciação Científica (PICIN/UNEB) e 
tem por título ―Vozes femininas periféricas na obra de Conceição Evaristo‖, 
resultado de uma pesquisa analítica sobre personagens protagonistas do livro 
Olhos d‘água (2014). Através da leitura dos contos, busquei mapear as vivências 
relatadas pelas personagens, diante do enfoque de representações pouco 
comuns na Literatura Brasileira, especialmente, a de mulheres negras 
periféricas. O estudo se baseou nas concepções de literatura afro-brasileira 
negra (ASSIS, 2011; EVARISTO, 2009) e também na noção de escre(vivência) 
criada por Evaristo(2007) para classificar sua escrita. O percurso metodológico 
pautou-se no método exploratório com abordagem qualitativa, com base em 
pesquisa bibliográfica. Assim, esta pesquisa investiu em compreender de que 
maneira a ideia de escre(vivências) é construída a partir das personagens desta 
obra. Neste esforço, foi possível perceber o quanto literaturas como a produzida 
por Conceição Evaristo podem contribuir para a formação humana dos leitores 
e auxiliar em questões como o combate ao racismo, ao machismo e ao 
preconceito de classe social. Esta literatura evidencia um olhar diferenciado 
para as margens socialmente postas, assim os leitores que acessam tais escritos, 
certamente, serão interpelados pela elaboração de sua própria identidade e se 
aproximarão de realidades outras que ampliam a sua.  
 
Palavras-chave: Conceição Evaristo; escre(vivência); personagens; mulher, raça, 
classe. 
 

ABSTRACT 

 

Article submitted for the program of Scientific Initiation (PICIN/UNEB) and is 
entitled "Peripheral female voices in the work of Conceição Evaristo", the result 
of an analytical research on characters protagonists of the book Olhos d‘água 
(2014). Through the reading of the stories, I tried to map the experiences 
reported by the characters, in view of the approach of representations 
uncommon in Brazilian Literature, especially that of peripheral black women.  
The study was based on the conceptions of black Afro-Brazilian literature 
(ASSIS, 2011; EVARISTO, 2009) and also in the notion of writing (experience) 
created by Evaristo(2007) to sort your writing. The methodological course was 
based on the exploratory method with a qualitative approach, based on 
bibliographical research. Thus, this research invested in understanding how the 
idea of writing (experiences) is built from the characters of this work.  In this 
effort, it was possible to perceive how literatures such as those produced by 
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Conceição Evaristo can contribute to the human formation of readers and help 
in issues such as the fight against racism, machismo and social class prejudice. 
This literature evidences a differentiated look at socially set margins, so readers 
who access such writings will certainly be challenged by the elaboration of their 
own identity and will approach other realities that expand their own. 
 
Keywords: Conceição Evaristo; write (experience); characters; woman, race, 
class.  
 

Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Sacramento (MG), 

em 1946 Romancista, contista e poeta. Nasce em Belo Horizonte numa favela da 

zona sul uma comunidade no alto da Avenida Afonso Pena. Desde cedo teve que 

buscar meios de se organizar para se manter no curso trabalhando de 

empregada doméstica. Formada em letras pela UFRJ, Mestra pela PUC-SP em 

Literatura Brasileira e Doutora pela UFF em Literatura comparada. É uma 

escritora periférica que coloca em sua Literatura as representações da mulher 

negra, em especial, a pobre, mãe, e que tem pouca escolaridade ou nenhuma.  

A temática de sua obra está voltada para a representação das populações 

negras no Brasil e a denúncia contra o racismo, o machismo, a intolerância etc. 

O livro Olhos d‘água (2014) traz 15 contos que vem representando a realidade 

por hora esquecida e mal interpretada das pessoas que vivem em bairros 

periféricos, esquecidos do governo e a mercê da própria sorte.  

As suas obras tem por base um conceito criado por si mesmo ―[...] escrita 

de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil‖ 

(EVARISTO, 2007, p. 20), a escrita que retrata um povo que teve gerações 

marcadas pelo sofrimento e o descaso, ela escreve pelos seus que já foram, para 

os seus que vivem, e para aqueles que como ela não aceita um enquadramento 

social, maneira criada pela autora de mostrar experiências através da escrita 

literária, uma experiência bem específica que é retratar para que não se perca a 

memória de um povo que por muito tempo foi deixado de lado, sem dar a 

importância certa à ficção é uma fuga do que é real, não deixando de estar 

imbricada tendo como base a realidade e como se imagina uma versão desse 

momento apresentado.  

A literatura constroem padrões que caracterizava povos, criou 

estereótipos perante a cor, ao formato dos corpos, a maneira que se comunicava, 

formou visões de desmerecimento e excludentes. A imagem do negro era 
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comum no teor depreciativo e sem valor. Um exemplo é Rita Baiana no romance 

O cortiço de Aloisio Azevedo que traz a mulher negra como a que separa 

famílias, a que é exagerada nos rebolados, que atrai vários homens, que cozinha 

bem, que samba como se enfeitiçasse. O valor de Rita era apenas prazer para os 

homens e valor nenhum para as mulheres que eram trocadas por ela, na história 

Piedade, senhora português ex-mulher de Jerônimo, que termina louca sem 

conformismo. A importância da literatura negra está na pluralidade que 

vivemos, não somos um povo uno, e de ideias iguais. Pensar também na questão 

do poder que a palavra tem, e que esse poder foi negado durante séculos a uma 

parcela frutífera da sociedade, que possivelmente por que essa tal parcela teria 

muito que falar; tentaram apagar da história com atos cruéis, mas este resiste e 

deleita nossos dias com lindas histórias, com presenças fortes na resistência à 

opressão, à covardia machista e branca.   

Entende-se que o texto literário narrativo possui uma estrutura lógica 

que formula ações: o narrador, as personagens, o espaço, o tempo cronológico e 

o psicológico, o tema etc. e além dessas peças estruturais existe o que o autor 

diz, o que o leitor entende e o que o texto mostra. Dentro dessa estrutura do 

texto literário, a intenção estará voltada para o estudo das personagens.  O livro 

estudado para ter como base é uma coleção de trabalhos feitos sobre uma 

experiência de ensino sobre a teoria literária, intitulado A personagem de ficção 

(1976) é formado por críticos e teóricos literários, cada um trata de uma 

temática que está relacionado sobre a personagem projetada na ficção. ―O 

enrêdo existe através das personagens; as personagens vivem no enredo. 

Enrêdo e personagem exprimem ligados, os intuitos do romance, a visão da vida 

que decorre dêle, os significados e valores que o animam.‖ (CÂNDIDO, p. 51. 

1976) a personagem ela tem o seu lugar. 

Cândido (1976) nos diz que o personagem é uma criação baseada em 

pessoas reais, figuras históricas, a partir da personalidade do autor, outros 

personagens, mas não deixa de ser inventado. Sendo moldado visando que obra 

ele pertencerá. Brait (1985) vem tratar sobre a personagem não apenas como 

uma palavra criada, mas sim como um ser que ganhou ―vida‖ (ganhou espaço e 

forma na imaginação do autor e de seus leitores) através da palavra. Cândido 

nos diz que o personagem é uma criação baseada em pessoas reais, figuras 
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históricas, a partir da personalidade do autor, outros personagens, mas não 

deixa de ser inventado. Sendo moldado visando que obra ele pertencerá. 

Esta pesquisa volta-se para a literatura brasileira contemporânea que tem 

por base advém da literatura afro-brasileira de escrita feminina negra que é 

Conceição Evaristo. Assis (2011) diz através das discussões que separa a 

literatura universal da literatura afro-brasileira, intensifica a necessidade de 

marcar seus posicionamentos na sua escrita dos afrodescendentes brasileiros 

que conseguem sobressair da situação opressora da literatura universalizada, 

canônica. O autor traz uma maneira de identificar essa literatura que durante 

tempos busca seu espaço, propõe cinco características que vêm muitas vezes 

trabalhadas nos textos afro-brasileiros sendo útil para a demarcação de fala, de 

ideias, de posicionamento político-social através da arte: temática, autoria, 

ponto de vista, linguagem e público. Mas ele salienta que esse conceito 

apresentado não está fechado, que está em construção:  

Tais componentes atuam como constantes discursivas presentes em 
textos de épocas distintas. Logo, emergem ao patamar de critérios 
diferenciadores e de pressupostos teórico-críticos a embasar e 
operacionalizar a leitura dessa produção. Impõe-se destacar, todavia, 
que nenhum desses elementos propicia o pertencimento à literatura 
afro-brasileira, mas sim o resultado de sua interrelação. Isoladamente, 
tanto o tema, como a linguagem e, mesmo, a autoria, o ponto de vista, 
e até o direcionamento recepcional são insuficientes. (ASSIS, 2011) 

 

Existe uma importância urgente com essas características que Assis 

busca expressar, os escritores afrodescendentes forma e ainda são negados e 

excluídos dentro dessa falsa democracia racial em falar através de textos, e 

quando um escritor ascende ele leva essa marca de anos silenciada e dolorosa, 

que mata o etnocentrismo que exclui povos e epistemologias que formam a 

cultura nacional; dizer que mulheres como Conceição Evaristo em suas obras e 

falas feitas em mesas de discussões, referente à sua literatura não é apenas uma 

literatura brasileira escrita por mulher, mas escrita de autoria feminina negra 

que busca dar evidências de tema, aspectos sociais, culturais que não estão entre 

os assuntos de interesse maior, denuncia e visibiliza a brasilidade que tem cor e 

que não era considerada arte.  

 

ANÁLISE DOS CONTOS: AS MULHERES NEGRAS PROTAGONISTAS 
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Este estudo iniciou com a leitura dos contos, em seguida a seleção a 

partir do tema escolhido onde a intenção é justamente trabalhar as 

protagonistas que tem um perfil voltado para a representação periférica 

feminina na escrita de Conceição Evaristo. O recorte consta onze contos, através 

da análise e coleta de dados referentes às características físicas e psicológicas. 

Foram trabalhados os seguintes contos:  

 

Olhos d’água: A narradora é a personagem protagonista, que desenrola uma 

inquietação sobre a cor dos olhos de sua mãe. Esse conto remete muito a 

temática da escrita de Conceição Evaristo, que é a memória. A cor dos olhos tem 

uma significação muito grande para ela devido o contexto vivido no passado, 

pois é através dos olhos que vinha repreensão, o acolhimento, é o canal que 

transparece muito nossas emoções. ―[...] naquela noite se transformou em uma 

dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que 

cor eram os olhos de minha mãe?‖ (EVARISTO, pág. 15. 2014). Esquecer seria 

perder uma parte da sua história já tão devassada com o tempo. O conto não 

cita nomes, apenas conta passagens de vida que nos faz visualizar uma infância 

sofrida e uma maturidade adiantada, retrato comum de famílias fora da 

estrutura exigida socialmente (pai, mãe, filhos, cachorro etc.); trata também da 

ideia de sair de casa para alcançar uma vida melhor, mesmo sabendo que isso 

implicaria se afastar de costumes familiares. Sua inquietação é mais por não 

lembrar algo que esteve próxima dela por muito tempo e que talvez isso fosse 

uma pequena morte de sua história.  

―[...] decifrava seu silêncio nas horas de dificuldades, como também 
sabia reconhecer, em seus gestos, prenúncios de possíveis alegrias [...] 
eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha 
mãe (EVARISTO, pág. 16 .2014)  
 

A importância de esse olhar perpassa a ausência da lembrança, sua essência está 

na construção da sua história de vida, a narradora teme que essa sua agonia não 

cesse e se torna motivo de volta as terras do passado. A memória ela tem uma 

função do não deixar morrer, do manter intacto. E isso Conceição fala através de 

uma voz-coletiva sem nome que tematiza a inquietação de muitas mulheres.  

 

Ana Davenga: Este conto é a história de Ana e Davenga, um casal que tem um 

desfecho diferente do que se imagina ao iniciar a leitura do conto. Ana é a 
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esposa de Davenga. A narrativa gira em torno da ausência da Davenga e de seu 

desespero em não saber por onde ele anda e se ainda vive; é uma mulher 

dependente, sensível e atraente. Ela não consegue acreditar em momentos 

felizes sabendo que a qualquer momento tudo estaria triste e doloroso, vivia 

desconfiada da sorte, sempre na espreita por seu homem. Davenga era 

respeitado e temido por todos, mas era pra Ana que ele mostrava sua face 

verdadeira e humana. O amor de um bandido por uma mulher que gostava de 

dançar; é uma história que pode ser vista cotidianamente, o tecer das palavras 

para construir a situação não nos faz sentir o medo de Ana, mas a dor que finda 

o conto nos fere, por que como a morte chega é de extrema brutalidade: 

―[...] Já estavam para explodir um no outro, quando aporta se abriu 
violentamente e dois policiais entraram de armas em punho. [...] os 
noticiários depois lamentaram a morte de um dos policiais de serviço. 
Na favela, os companheiros de Davenga choravam a morte do chefe e 
de Ana que morrera ali, na cama metralhada, protegendo com as mãos 
um sonho de vida que ela trazia na barriga.‖ (EVARISTO p. 30) 
 

A morte no conto fala como são as abordagens policiais nas margens das 

grandes cidades principalmente, a literatura de Conceição é também de 

denúncia, de se colocar frente às situações que conhecem.  

 

Duzu Querença: Junção dos nomes de duas personagens: Duzu é a avó, 

Querença, neta. Duzu é que faz o enredo se desenrolar, inicia-se quando seus 

pais a trazem para a cidade em busca de uma melhor vida para a filha, 

deixando-a em uma casa que a transforma aos poucos numa meretriz muito 

empenhada no que faz, conhecida como uma menina caprichosa que aprende as 

coisas com facilidade Duzu ganha fama, muitos filhos, e posteriormente, netos. 

Sai da casa onde fazia seus programas e inicia seu descaimento. Família se 

desestrutura, sua mente toma rumos incertos de coerência e a loucura se apossa 

fazendo com que necessite de mais atenção. Querença sabe que carrega as 

tradições e memórias e deve continuar a história trazendo nuances para essas 

caras e falas já tão sofridas. Nesse conto, Conceição trabalha a questão social da 

mulher, o êxodo rural, a exploração sexual, a ludicidade como fuga da situação 

vivida, a questão religiosa como acolhimento para o consolo dos seus entes 

queridos. 
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Maria: Maria é uma empregada doméstica que vive em prol de seus filhos. A 

trama se desenrola no ponto de ônibus na volta para casa. Neste conto, a autora 

trabalha o papel da empregada doméstica que deixa de ser apenas uma parte da 

história de seus patrões, tornando-se protagonista, sendo personagem principal. 

O conto trata da interrupção de seu trajeto diário de volta para casa com uma 

tragédia que acontece com ela, Maria. É um conto curto que traz uma situação 

comum dentro de um ônibus que é a abordagem para o assalto. Esse 

reconhecimento lhe causa um transtorno fatal, um preço pago com sua vida, ela 

não é assaltada igual seus parceiros de viagem, mas seu roubo foi maior, 

privando-a de ver seus filhos pela última vez.  

―[...] Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. 
Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os 
dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar 
xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. (EVARISTO p. 40)  
 

Maria mesmo cansada arquiteta a possível felicidade de seus filhos 

quando notar que hoje terão novidade, e fica pensando nos restos de comida 

que trouxe da casa de seus patrões, em como isso era bom para ela, ter comida 

boa, mesmo sendo o resto. Logo que entra no ônibus, reconhece alguém que já 

foi parte de seu passado e que ainda causa desordem em seus sentidos: o pai de 

seu primeiro filho. Maria representa mais uma mãe que tem sua vida 

interrompida pela indignação que não deixa de ser justa, por ter sido assaltados, 

mas que não lhes dava direito de arrancar brutalmente a vida de igual à deles. 

Evaristo tece com uma linguagem simples e bem organizada mesmo com as 

ações rápidas, Maria era mãe solteira, empregada doméstica e cuidava de seus 

filhos, seu desejo era dar aos filhos o que comer, e naquele momento felicitar ao 

filho que o que seu pai pediu só que infelizmente a crueldade foi maior.  

 

Quantos filhos Natalina teve?: Jovem que tem uma resistência em aceitar 

os desígnios maternos, de se enquadrar nos moldes sociais como ser mãe e 

formar uma família e viver sendo dona de casa. Fez abortos, fugiu de casa com 

medo de uma senhora que fazia chás, partos, abortos ilegais, pelo relato da 

personagem essa senhora tem aspectos que causam pavor, motivo pelo qual 

ocasionou a fuga. Viveu aventuras, e para cada uma não dava a chance do fruto 

de seus encontros vim ao mundo. Foi também generosa em emprestar sua 

barriga para sonhos maternos de outras mulheres. Conceição deposita em 
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Natalina as experiências acontecidas há muito tempo com as mulheres negras 

periféricas que usam de meios clandestinos não vingar a vida de seu ventre, seja 

fruto de estupro, ou de uma gravidez não planejada. Traz também a não 

experiência em lidar com tais situações, o querer curtir a vida sem que seja 

condicionada a ser mãe, esposa, dona de casa. É um conto que como em 

Luamanda pode-se dizer que é uma mulher representando uma coletividade de 

vivências, com delícias e dores. A gravidez é a fase que indica a continuidade da 

vida. Entende-se também que Natalina não queira que seus frutos sejam 

contínuos ao mundo que ela vive, por entender também que mundo é esse. 

Prezamos pela vida, mas não sabemos como nossos discursos são vazios muitas 

das vezes. O desfecho de Natalina é aguardar por um filho fruto de um estupro, 

concebido no auge de uma violência extremas seguida de morte. Depois de 

seguidos abortos e doações de fetos, por decisão própria, resolve cria-lo e amá-

lo. Julgar Natalina é mais fácil, esse é nosso discurso diário 

 

Beijo na face: Salinda é uma mulher que está vivendo um processo de 

separação em paralelo está iniciando uma aventura amorosa. Seus momentos de 

felicidade acontecem com a tia Vandu, sendo cúmplice e guardiã dos segredos 

dela. Salinda está perdendo o encanto pelo casamento, chega o tempo de muitas 

cobranças e desconfianças, começam a sufocar o sentimento já fragilizado, por 

que antes do casamento devido um afastamento, e ela entende que agiu errado, 

que não ter voltado. Esse conto questiona a ideia dos relacionamentos abusivos, 

como a liberdade de vida da mulher é sempre questionada o fim de casamento e 

as maneiras de impedir que ela prossiga feliz é colocar os filhos como cerne de 

discussão, procurando um lado errado na figura da mãe que favoreça o lado 

masculino. O que está mais em evidência aqui é que Salinda está buscando 

formas de estar bem, descobrindo novas maneiras de (e se) amar novamente e a 

maneira que é interpretada é uma representação real e histórica dos términos de 

relacionamentos, não aceitar, julgar, perseguir. A autora é incentivadora das 

formas de amar, neste conto ela diz que ―o amor pedia o direito de amar, 

somente.‖ (EVARISTO, p. 52, 2014) e já se coloca contra as atitudes do ex-

marido de Salinda. Então, a protagonista está presente em muitas mulheres que 

vivem relacionamentos violentos, sustentados por amor aos filhos, mas falta de 
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amor a si próprio, trazendo uma personagem que vai contra o discurso machista 

da sociedade, que aguarda a mulher como culpada, inferior aos seus 

sentimentos. 

 

Luamanda: A mulher negra que foi conhecida nas variadas formas de amor 

conheceu a violência e aprendem muitas lições, a ideia de fragilidade torna vaga 

quando se conhece Luamanda. Mulher de seus quase 50 anos de idade Dona de 

si e dada às experiências amorosas, vive suas aventuras, mas em uma delas sofre 

um bloqueio que em partes fez com que ela se amasse mais. Neste conto traz 

muito sobre a sexualidade e a questão de gênero, a submissão da mulher diante 

do homem que não é correspondido, estando apto a ser machista e violentar seu 

órgão genital, tendo em mente a ideia de que isso a impediria de ter com outros, 

o que não teve com ele. Ela se descobre mais guerreira do que pensa, ele 

contribui para que ela se ame mais, se toque, se conheça. Para depois deixar que 

os outros a toquem e a conheça. Mesmo depois dessa experiência dolorosa, o 

amor ainda é possível, afinal vida passa rápido e as experiências são muitas.  

Diz-nos que ser negra não me impede de ser o que ela quiser: safada, gostosa, 

carinhosa, mãe, esposa, amante, solitária. Pensar também na questão da 

violência contra a mulher e os relacionamentos abusivos, a literatura serve como 

veículo de denúncia, é um dado estatístico crescente, mesmo com programas de 

apoio e canais de denúncias. Evaristo evidencia a figura feminina negra como 

protagonista de sua história e quebra essa ideia de que a mulher pertence a 

alguém ou uma estatística, a mulher pertence si mesma.  

 

Cooper de Cida: Cida é uma desportista metódica e que não conseguia sair de 

sua rotina, parecia que se privava das emoções, aflições ao seu redor. Era como 

se todos os dias fossem sempre iguais para ela. Sempre com pressa, o tempo pra 

ela traz aflição, agito, urgência. O aspecto marcante aqui é essa necessidade de 

estar sempre na correria desde sempre. Cida veio do interior para cidade e se 

apaixonou pela pressa das pessoas da cidade e logo se identificou. Só que a 

pressa de fato cega os olhos e o se desenrola no dia em que Cida passou a não ter 

tanta pressa. No dia em que ela resolveu refletir obre todo esse tempo, o que já 

tinha alcançado, e viu que perdeu muito mais.  E nesse dia quebrou seus 
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métodos, saiu da rotina decidiu não ir trabalhar.  Cida é uma mulher que vivia 

para o mundo ao seu redor e não se pertencia, quando na verdade cada ser é um 

universo complexo, cheios de faces. Evaristo tem esse cuidado na escolha das 

cenas que sua personagem vai pertencer, são ambientes que possui uma 

estrutura de encaixe, igreja, curso de língua estrangeira, trabalho. A imagem 

final, esse descansar de Cida, essa pause que ela deu pra sua vida, voltando o seu 

olhar para seu interior, fez com que lembranças, sensações novas ocupassem 

seu corpo. a ideia estigmatizada da mulher que precisa doar-se para o mundo e 

que não há brechas para ser dona de si é muito cruel. E Evaristo, traz Cida como 

inferência, convite para o feminismo, para que exista essa pausa, que tenha esse 

olhar de carinho para si, e que aprenda principalmente a dar-se valor.   

 

Zaíta esqueceu de guardar os brinquedos: Uma menina que em 

desespero sai à procura da irmã que pegou sua figurinha de flor, a favela 

passava por períodos conflituosos e estavam todos sob aviso, mas o querer foi 

mais alto que a voz autoritária da mãe e o preço foi pago. Zaíta e Naíta são irmãs 

gêmeas, e o desenrolar da história se dá pela figurinha que tem desenhado uma 

flor considerada pelas duas como uma das coisas mais bonitas. A mãe nesse 

conto é uma doméstica, que sabe dos caminhos e destino que o segundo filho 

escolheu, por construir uma imagem de grande interesse por uma vida boa sem 

lhe custar sofrimentos. Existe todo um contexto de desigualdade social 

permeada neste conto que é a situação de um bairro periférico que está 

passando por dias turbulentos de guerra entre os traficantes, disputando espaço 

fregueses e o confronto com a polícia.  

Esse conto ele é uma descrição muito atual da vida em bairros 

marginalizados socialmente: a cena do trágico, do confronto, do sangue 

inocente derramado nas vielas pobres das grandes cidades, a autora 

problematiza a ideia de segurança nos bairros pobres, a múltiplas desigualdades 

diante de nossos olhos. Zaíta morre a procura do que mais gostou, sua morte 

não é por envolvimento, por ser irmão de um soldado do exército, é 

simplesmente pela busca de algo, da não aceitação, do ir contra. A narrativa 

caminha por todos os espaços desse lugar de moradia das irmãs gêmeas como 

forma de evidenciar uma denúncia sobre o corpo que morre no confronto não é 
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troféu para nenhum lado, preenche as estatísticas que são cruéis para o povo 

negro. A criança é um individuo de observação e absorção rápida e se torna peça 

fundamental para as engrenagens sociais do seu ambiente. O ambiente em que 

vivem Zaíta e Naíta tanto em casa quanto nos becos é de pobreza, de 

criminalidade, de agitação e de falta, e essa última palavra, que é o que mais 

tem. A realidade apresentada é de uma família que está imerso na pobreza, mas 

que circula por caminhos a procura de possibilidades corretas, que, apesar de 

não fazer jus ao cansaço que proporciona é melhor do que trabalhos fáceis. O 

que também quebra com a ideia que tem das periferias, se concretizou que a 

margem dos centros estão desamparados e suas vidas são fincadas na 

criminalidade.  

 

A gente combinamos de não morrer: A intenção do estudo é buscar as 

características das protagonistas desse conjunto de contos e este conto é 

especificamente perturbador quando se trilha as linhas dialógicas não há um 

protagonista comum, esperada. Aqui quem emana voz, presença ativa é a Morte. 

A narração é fragmentada dando ideia de depoimentos variados sobre as vidas 

que são mortas nas periferias e principalmente das causas; ―As vezes a morte é 

leve como a poeira. E a vida se confunde com um pó branco qualquer.― 

(EVARISTO, p. 100, 2014) e essa ai é uma causa recorrente no conto e também 

trazendo para o real, nas periferias brasileiras. O alerta dado pela autora é que 

esses casos proliferam-se cada vez mais e suas vítimas estão sendo cada vez 

mais jovens. A morte inicia o conto, caminha em todos os relatos e finda a 

história. Os relatos são de uma mãe que ama novela, uma adolescente tem um 

filho, de um rapaz que se envolveu no tráfico e está marcado pra morrer, 

Esterlinda, Bica e Dorvi são seus nomes respectivamente. A fala que mais se 

aproxima de ser uma protagonista é a de Bica que tem muitas faces de mulher, 

ocupa várias funções: filha, irmã que perdeu o irmão no tráfico, mãe de um 

bebê, ama de leite de suas amigas, mulher de Dorvi. Bica tem um olhar mais 

atento aos acontecimentos do lugar onde vive, não concordando com a 

ficcionalização pode se dizer da violência nas telenovelas, chateando-se com sua 

mãe por gostar tanto de novelas e não enxergar ao redor, ver a fome, a dor, o 
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desespero e não tem dia nenhum final feliz, o espalhar como se a realidade da 

tevê necessitasse de mais atenção que a sua.  

 

Ayolwua, a alegria de nosso povo: Este conto é o último do livro e 

simboliza um momento de grande alegria para um povo que não cultivava mais 

nenhuma ideia de esperança, de continuidade vital por algum motivo, todo o 

sentido da existência perde-se nela mesmo. O narrador apresenta os membros 

dessa comunidade muita sem esperança. Até que aparece uma jovem dizendo 

que estava grávida, o feto simboliza renascimento, e neste caso, um (re)nascer 

coletivo, a vida estava de volta; o nascimento não resolvia os problemas, mas 

nutria de esperança a vontade de continuar. Ayolwa nasce e é símbolo de 

resistência e alegria como seu nome indica.  No fim do conto traz uma 

informação que separa a fé que Ayolwua representa da que pode ser associada, a 

morte de um homem na cruz que simboliza a salvação, neste território uma 

nova vida faz brotar todas as outras vidas, fazendo com que a fé nos dias e a fé 

em cada um que compõe esse espaço se fortaleçam. Esse conto é marcado pela 

ancestralidade, temática voltada para a tradição familiar de descendentes de 

povos africanos, a perda que move para a extinção de uma gente se assemelha 

com o processo de escravidão que aconteceu no Brasil. E esse nascimento 

fortuito devolve ao povo a vontade de prosseguir, de viver.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após análise individual de cada conto, nota-se que a autora evidencia 

uma denúncia constante, que é a situação de marginalização da mulher negra 

periférica que ocupam vários papeis dentro da sociedade que é machista, 

marcada pelo racismo secular que tem suas práticas já estigmatizadas nas falas, 

nas imposições, no meio que estamos inseridas.  Ser mulher negra e periférica, 

ter uma fala de protagonista é uma conquista para a representatividade 

feminina na literatura brasileira, onde estão acostumados a ter falas secundárias 

ou apenas personagens figurativos com grandes funções em torno do trabalho 

braçal e marginalizados.  
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A sua escrita é marcada pela cultura do meio que vive e para seus textos é 

importante marcar o lugar de onde fala e pra quem ela direciona suas falas. O 

nome das personagens acredita-se ter uma ideia a ser trabalhada que é além de 

dar corpo e voz a essas mulheres, marcar também os nomes comuns, e dizer 

quantas são delas que estão por todos os lados, quantas vivem nessa situação 

apresentada, mostrar que a luta diária pertence a todos e que nem sempre o fim 

do dia chega, dizer que p fim da vida as vezes chega antes. A importância dessas 

escre(vivências) para reafirma uma identidade apagada pelo processo de 

embranquecimento social e literário, mas que também mostra o outro lado, o 

lado de quem é margem, e de quem não embranqueceu, o lado importante 

socialmente que não é legitimado.  

A autora narra as dores, as delícias da vida e a violência afetiva das 

pessoas, com uma simplicidade e ao mesmo tempo não nos toca desse jeito, traz 

a dor que só doí perto do fim, o desespero é um fio que desenrola e ganha 

extensões absurdas; alguns finais são mais fortes que outros, por ser a 

representação da realidade de um povo que não são vistos repetir 

historicamente e a cegueira dos dias comuns não permite ver tamanha violência.  

E dizer o otimismo acompanha sua escrita, é transmitido através de 

algumas passagens em seus contos. Ela trabalha com uma parcela do social que 

é marginalizado, mas que está sempre em busca, seja pelo lado mal visto, por 

exemplo, a separação matrimonial, ou pelo lado que é oferecido mais fácil, como 

a prostituição, ela traz a suavidade de seu personagem acreditar, ter esperança, 

de ter força para prosseguir, isso é um marco de luta e resistência às opressões 

mesmo impostas com violência às populações afro-brasileiras não se torna a 

única saída oferecida. 
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A SOCIOLOGIA EM SALA DE AULA: O PAPEL DO PROFESSOR E DO 

LIVRO DIDÁTICO NA FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

Sheila Feitosa Santos158 

 

RESUMO: O presente artigo buscou destacar a importância do ensino da 

Sociologia no Ensino médio nas escolas públicas, o papel do livro didático, como 

importante instrumento norteador e refletir acerca do professor, como o 

mediador dos debates em sala de aula, a partir de uma perspectiva 

emancipatória, democrática e participativa. Esse trabalho foi construído com 

base na revisão bibliográfica de obras de Ileizi Luciana Fiorelli Silva, Amaury 

Cesar Moraes e da análise de conteúdo do livro lançado pelo MEC Sociologia: 

Ensino Médio (2010), da coleção explorando o ensino. A pesquisa apontou o 

professor como um importante mediador no processo de aprendizagem e nas 

discussões em sala de aula, proporcionando a ampliação da participação 

democrática desses estudantes, a partir da análise de temáticas, que são 

vivenciadas no dia –a –dia dos adolescentes; o livro se apresentar como uma 

ferramenta didática e facilitadora no processo de aprendizado e reflexão dos 

alunos. Dessa maneira, enfatiza-se a importância da inserção da sociologia, 

como componente obrigatório nos currículos das escolas públicas brasileiras, 

por buscar proporcionar discussões que ajudam a transformar os estudantes em 

sujeitos autônomos, capazes de transformarem a sua realidade.   

 

PALAVRAS-CHAVES: Ensino médio. Sociologia. Consciência crítica. Livro 

didático. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A sociologia é uma disciplina que sofreu, ao longo dos anos, inúmeras 

modificações nos currículos das escolas públicas brasileiras. A cada reforma da 

educação, realizada desde o período imperial, percebia-se a importância desta 

na transformação dos sujeitos, ao mesmo tempo em que se notava o incomodo 

causado por esta disciplina, ao ser insistentemente colocada em posição 

secundária, ou até mesmo sendo ofertada exclusivamente para uma minoria 

burguesa, objetivando manter uma ―aura de modernidade‖ para esta classe. 

Assim, o ensino voltado para formação intelectual e de profissões de prestigio 
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social, ficava a cargo das elites, enquanto que o ensino mecanizado será pensado 

para a classe trabalhadora, com o objetivo de manter e economia e mercado.  As 

reformas na educação promoveram a democratização do ensino da sociologia 

nas escolas públicas do pais, porém ainda é perceptível, até os dias atuais, a 

instabilidade desta disciplina e o posicionamento de desvalorização em que é 

posta. Nesse sentido, intelectuais como Florestan Fernandes defenderão a 

democratização da educação, como forma de emancipação da classe 

trabalhadora. Fernandes defendia também o acesso democrático à disciplina de 

sociologia, como forma de tornar os indivíduos, protagonistas, capazes de 

transformarem a realidade que o cerca. Para a professora Ileizi Fiorelli Silva 

(2007), os contextos históricos do Brasil vão determinar a institucionalização do 

ensino da sociologia, e compreende a disciplina como parte integrante de 

sistemas simbólicos das sociedades modernas. Assim, os currículos do ensino 

médio serão pensados a partir da perspectiva política, econômica e social do 

Brasil, divididos em quatro etapas: o currículo clássico científico, o currículo 

tecnicista (regionalizado), o currículo das competências e o currículo científico. 

A sociologia será pensada nos currículos, a partir de uma visão fragilizada, de 

favorecimento das elites, em detrimento da classe trabalhadora, revelando, 

dessa forma, seu lugar de instabilidade na educação.  

Dessa forma, o presente artigo buscou discutir a importância do ensino 

da sociologia no ensino médio, na formação de uma consciência política, crítica 

e transformadora da juventude, além de refletir a respeito do papel do livro 

didático e do professor, na mediação dos debates. O presente trabalho se 

justifica por busca discutir o ―lugar‖ da sociologia nos currículos escolares, a 

importância desta disciplina para a vida dos estudantes do ensino médio, 

analisando-se a sua posição de ―obrigatória‖ ou ―optativa‖ na educação e o papel 

do professor como um facilitador para a compressão dos conteúdos presentes 

no livro didático. Esse trabalho foi construído com base na revisão bibliográfica 

de obras de Ileizi Luciana Fiorelli Silva, Amaury Cesar Moraes e na análise de 

conteúdo do livro Sociologia: Ensino Médio (2010), da coleção explorando o 

ensino. A análise de conteúdo consiste em ―um conjunto de técnicas de análise 

de comunicação‖, (p. 45). Ela busca desvendar os sentidos de um texto, para que 

haja, a partir da sua decomposição em partes, um estudo aprofundado de cada 
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categoria, para se chegar a um entendimento, a respeito do que esteja expresso 

ou oculto (TOZONI, 2009).  

Conclui-se, dessa forma que o papel da sociologia, segundo Silva (2007; 

2009) é algo em construção, que precisa ser repensado como componente 

obrigatório nos currículos das escolas públicas brasileiras, por buscar 

proporcionar discussões que visam transformar estudantes do ensino médio em 

sujeitos autônomos e sociais, capazes de transformarem a realidade que o cerca.   

HISTÓRICO DO ENSINO DA SOCIOLOGIA NO BRASIL 

Amaury Cesar Moraes (2003), apresentará um panorama histórico da 

inserção e retirada do ensino da sociologia na educação brasileira.  Em 1882 Rui 

Barbosa irá incluir a disciplina nos cursos preparatórios e superiores. Percebe-

se aqui que nesse período, ainda não tinha sido pensada a possibilidade inclusão 

da sociologia na escola públicas brasileiras. Esse pensamento veio a se modificar 

no período de 1890.  Com a reforma de Bejamin Constant, houve a inclusão 

obrigatória do ensino da sociologia nos cursos secundários, porém não foram  

postos em prática.  

Moraes (2003) ainda confirma que a partir da reforma Rocha Vaz, a 

sociologia passará a ser obrigatória, e seus conteúdos serão cobrados em 

vestibulares para o acesso ao nível superior.  A reforma Francisco Campos 

reforçará esse caráter obrigatório da disciplina. Analisa-se, dessa forma que, 

esta disciplina estaria acessível apenas para as elites, por proporcionar o acesso 

mais esclarecido e crítico da sociedade, geralmente disponíveis em nos cursos 

de direito da época. 

Com a reforma de Capanema, a sociologia será excluída do currículo 

escolar e sua obrigatoriedade também será colocada em risco, tanto nos cursos 

de nível superior, quanto os clássicos, como também no científico. Somente em 

1961, com a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), que o 

ensino da sociologia passa a figurar como componente optativo no curso 

colegial. Com o golpe militar, acontecerá o ataque ao ensino das ciências sociais 

a partir do isolamento acadêmico e da exclusão dos debates políticos 

(SARANDY, 2007). É importante destacar também que no período que segue de 
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1971 a 1982, a sociologia será marginalizada por ser confundida com o 

socialismo, impedida de estabelecer relações com os problemas vivenciados pela 

sociedade no período citado.  

Em meados da década de 1980, a sociologia foi incluída em 25% dos 

currículos das escolas de segundo grau e a Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo (SESP) realizou o primeiro concurso público para cargo de professor 

na área, incentivando a introdução das disciplinas e a maior aceitação da 

sociologia. A SESP também apresentou uma nova proposta curricular para o 

ensino da sociologia nas escolas públicas. Em 1996 será lançada nova LDB (Lei 

9304/96) que valorizará as disciplinas de sociologia e filosofia, ao estabelecer 

que os estudantes, ao final do ensino médio, demonstrassem domínio nessas 

disciplinas, para o exercício pleno. Porém, as duas não serão vistas, ou mesmo 

consideradas tão importantes quanto outras, presentes no ensino médio, a 

exemplo de história, língua portuguesa, matemática etc. Nos anos 2000, a 

sociologia estará presente na base curricular, com carga horária de 2h, em todas 

as séries iniciais no ensino médio (MORAES, 2003). 

Em 2001, Pe. Roque lançará projeto de lei pela obrigatoriedade do ensino 

de filosofia e sociologia das nas escolas médias brasileiras, públicas e privadas, 

como disciplinas presentes no currículo, no entanto, a conquistas será vetada 

por Fernando Henrique Cardoso, então presidente do país. Em 2008, será 

sancionada a lei nº 11.684, que vai estabelecer as disciplinas de sociologia e 

filosofia como obrigatórias.  

Conforme o apresentado acima, percebemos o grande clima de 

insegurança que a introdução da disciplina de sociologia causou, ora sendo 

acrescentada e excluída por diversas vezes, da base curricular dos alunos, ora 

sendo ofertada apenas para as elites, como forma de estabelecer um abismo 

entre as classes, uma vez que o acesso à educação só era permitido para esses 

grupos, assim como o acesso a toda reflexão crítica e social proporcionada pela 

disciplina de sociologia.  
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ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O ENSINO MÉDIO E OS 

CURRÍCULOS ESCOLARES  

Na década de 1970, os ensinos médios das escolas públicas brasileiras 

eram voltados apenas para uma minoria de jovens pertencentes a elite. A classe 

trabalhadora era basicamente excluída desse processo. Os currículos da escola 

média eram mais densos, com o objetivo de preparar as elites para atividades 

intelectuais, restritas apenas para a burguesia ou para o acesso a cursos 

superiores, a exemplo de direito e medicina. Aos jovens pertencentes as classes 

trabalhadoras eram destinadas um aprendizado tecnicista, que visava apenas os 

interesses do mercado. Após o fim da ideologia neodesenvolvimentista no 

Brasil, na década de 1980, irá  se pensar na perspectiva de uma educação 

voltada para formar cidadãos críticos, que buscam refletir sobre sua realidade 

de vida, esse seria o papel do ensino médio: educar para a vida (SILVA, 2009).   

Segundo a mesma autora:  

O Ensino Médio deve ser de alto nível em termos de 
conhecimentos científicos, pois, é possível que os concluintes 
não prossigam seus estudos no Ensino Superior. É possível que, 
os jovens e adultos que concluam o Ensino Médio não cheguem 
aos estudos mais especializados e contextualizados dos cursos 
de graduação. Pode acontecer, ainda, que continuem seus 
estudos em cursos sequenciais, à distância, em cursos 
aligeirados, entre outras modalidades de formação, em franco 
desenvolvimento em nosso país. Dessa forma, a educação do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio deve garantir uma base 
sólida de conhecimentos científicos, de fundamentos das 
ciências para a compreensão dos fenômenos sociais e naturais. 
Os que concluem a Educação Básica, tendo o Ensino Médio 
como a última etapa dessa educação, devem ter uma elevação 
cognitiva, que os permita compreender, de fato, a vida social e 
econômica, a natureza e a cultura (SILVA, 2009 p. 06).  

 
 

Ainda segundo a professora Silva (2009) um dos principais objetivos do 

ensino médio é levar os jovens a encontrar sentidos para a vida, a partir de uma 

perspectiva emancipadora, que contraria os pensamentos neoliberalistas e pós-

modernos. A autora também reforça que é preciso romper com a rejeição a 

escola e aos conteúdos científicos, para dessa forma, encontrar uma ―função‖ 

para o ensino médio e assim, a educação superaria as barreiras do liberalismo e 
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do neoliberalismo, para exercer sua autoridade e autonomia na formação dos 

jovens. 

Os currículos escolares do ensino médio aparecem como uma 

materialização das lutas, buscando a reflexão a respeito do tipo de educação que 

se deseja implantar no país. Silva (2007), identifica quatro modelos de 

currículos, construídos durante as reformas educacionais do país, são eles: o 

currículo clássico científico, o currículo tecnicista (regionalizado), o currículo 

das competências e o currículo científico. Observa-se que em meados da década 

de 1960 a 1970, o ensino médio e a disciplina de sociologia eram voltados para a 

formação humanística das elites para o ensino superior e na preparação para o 

trabalho. Com o golpe militar, o currículo da escola média será alterado para 

atender a uma demanda voltada para o ensino técnico. O ensino da sociologia é 

transformado em estudos sociais. Veremos assim, a substituição e 

desvalorização de disciplinas tradicionais, para a formação do imediato. Os 

livros didáticos irão reforçar o caráter tecnicista do currículo. Dessa forma, 

percebe-se a ligeira desvalorização dos professores, que deixarão o aprendizado 

intelectual de lado, para endossar o aprendizado tecnicista.  

Na década de 1980 serão realizadas reformas curriculares que visavam a 

superação do modelo imposto pela ditadura militar, porém o novo currículo das 

competências, continuará promovendo a desvalorização das disciplinas 

tradicionais, no ensino médio em prol da formação técnica. A sociologia se 

apresentará, neste período, em conteúdos variados de outras disciplinas do 

saber, mas ainda não terá seu espaço nos currículos. Somente a partir da 

introdução dos currículos científicos, que haverá o resgate das disciplinas 

tradicionais, a recuperação do papel do professor como intelectual e da escola, 

como transmissora de cultura. A sociologia, neste caso, aparecerá como 

disciplina científica. Concluindo, Silva (2007) afirmará que o ensino da 

sociologia somente fará sentido, em um currículo que tenha a visão voltada para 

uma educação científica e humanística.  

 

UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA SOCIOLOGIA NO BRASIL  
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A introdução da disciplina de sociologia nos currículos das escolas 

públicas brasileiras foi um tema de grandes polêmicas, como revela o seu 

histórico. Apoiando-se no pensamento de Guelfi (2001), Silva (2007) explicará 

que a compreensão a respeito do processo de constituição do ensino da 

sociologia se dará por meio da análise da história das disciplinas escolares. No 

campo da contextualização, a autora ainda vai apresentar três espaços para a 

inserção do ensino da sociologia, que vai do local considerado mais ―puro‖, até o 

―impuro‖. O ensino da sociologia, nos cursos de ciência sociais de graduação e 

pós nas universidades, é considerado, de acordo com Silva (2007), como mais 

―puro‖, uma vez que são apresentados a partir da perspectiva dos ―produtores‖ 

dos saberes; um segundo espaço apresentado pela autora seria o ensino da 

disciplina em diferentes cursos de graduação e pós, onde o ensino  desta ocorre 

por meio da recontextualização, para formação profissional almejada. Nesse 

caso, o ensino é considerado ―impuro‖, por sair do seu campo específico; o 

terceiro espaço do ensino da disciplina apresenta-se como conhecimento 

escolar, presentes nos níveis básicos da educação, ensino fundamental e médio, 

apresentando-se também de forma contextualizada, e considerada ―impura".   

É importante destacar os conteúdos presentes nos modelos de currículos 

pensados no Brasil para o ensino médio. Como já citado, Silva (2007), 

identificará quatro tipos: o currículo clássico científico, o currículo tecnicista 

(regionalizado), o currículo das competências e o currículo científico. O 

currículo clássico científico será voltado também para pesquisas de campo e 

experiências práticas; os livros serão escritos ou traduzidos por pensadores 

brasileiros consagrados; objetivavam também formar uma elite capaz de liderar 

o país.  No currículo tecnicista haverá o afastamento dos conteúdos científicos e 

prática da memorização; os livros didáticos serão escritos por pessoas sem 

formação; buscavam o treinamento para a mão de obra. No currículo de 

competências será realizado a regionalização dos conteúdos para a criação de 

auto-estima dos estudantes; quanto a produção dos livros didáticos, haverá uma 

mudança, e estes passarão a ser escritos por especialistas no assunto, porém a 

educação sociológica ainda será voltada para o empreendedorismo. Apenas com 

a introdução dos currículos científicos, que os conteúdos das disciplinas 

começarão a ser fundamentados na ciência, nas relações de trabalho, para o 
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desenvolvimento da sociedade, economia e política; elaboração de livros 

didáticos voltados para as ciências sociais; haverá a formação a partir da 

transformação do cidadão reflexivo e crítico (SILVA, 2007).  

 O sociólogo Florestan Fernandes será um grande defensor da introdução 

da disciplina nas escolas públicas, com o objetivo de formar cidadãos críticos, 

que reflitam os problemas vivenciados pela sociedade industrializada. Segundo 

Fernandes (apud COSTA, 2013), a popularização do ensino da sociologia 

proporcionaria a participação democrática de indivíduos pertencentes a 

diferentes camadas sociais, que contestariam a elite a respeito das ideologias 

dominantes. Fernandes também defendia a democratização da educação, como 

um instrumento de afronta aos detentores do poder. No caso do ensino da 

sociologia, segundo Fernandes, se transformaria em uma ferramenta de poder 

nas mãos da classe trabalhadora, uma vez que não seriam mais negados, pelas 

elites, seus direitos individuais e coletivos. Ainda de acordo com Fernandes, os 

indivíduos que tivessem acesso ao ensino da sociologia seriam capazes de 

discernir criticamente os verdadeiros interesses da classe dominante, e veriam 

facilmente as estratégias de manipulação dos donos do poder, assumindo um 

papel estratégico de sujeitos autônomos, capazes de reconstruírem sua realidade 

(COSTA, 2013).  

Para Fernandes, a introdução da disciplina, na escola média, potenciaria 

os debates sobre questões sociais contemporâneas, a exemplo da discriminação 

racial, movimentos sociais, entre outros. De acordo com Costa (2013),  

 

Trata-se de uma alternativa ao empobrecimento dos horizontes 

pedagógicos adotados atualmente nas diversas modalidades de 

mercantilização do ensino, que não formam o cidadão crítico e 

capaz de assumir posições independentes e autônomas em face 

das influências dos preconceitos de suas categorias sociais de 

origem, sejam eles de classe, de raça, religiosos etc., e das 

propagandas dos meios de comunicação de massa (p. 04).  

 

 

Silva (2009) afirmará que ―O objetivo do ensino de sociologia é o de 

modificar os padrões de envolvimento e distanciamento dos jovens em relação à 

vida social‖ (p. 12). Assim, a visão dos alunos deve ser influenciada pelo 

pensamento das teorias sociais, saindo de um contexto prático para o da 
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reflexão, questionamento, para dessa forma, se chegar a um entendimento 

crítico com relação ao ambiente que o cerca. Isso não quer dizer que os 

professores devem agir como doutrinadores de ideologias políticas e religiosas, 

mas como um mediador, neutro, um facilitador. Silvia (2009) por fim propõe 

que o ensino da sociologia em sala de aula deve proporcionar aos alunos a 

confrontar os saberes aprendidos em etapas anteriores de seus estudos, com os 

conhecimentos adquiridos fora da escola, no ambiente da família, do lar, e os 

aprendizados diários, com os conhecimentos científicos e escolares, sendo as 

suas experiências práticas consideradas como ponto de partida para a 

construção de uma relação histórica.   

 

 

ANÁLISE DO PAPEL DO PROFESSOR E DO LIVRO DIDÁTICO NO 

ENSINO DA SOCIOLOGIA 

 

A pesquisa tem apresentado o professor como um mediador 

preponderante nas discussões, que objetivam buscar a ampliação da 

participação democrática dos estudantes em temáticas vivenciadas no dia-a-dia 

e que serão debatidas em sala de aula. O docente será o responsável por mediar 

um debate crítico e reflexivo a respeito dos problemas sociais a partir da 

contextualização com a realidade de vida dos alunos.  Segundo Nóvoa (2012), a 

formação de um professor deve seguir cinco disposições essenciais, para os dias 

de hoje: a cultura profissional, o tato pedagógico, o trabalho em equipe, o 

compromisso social e o conhecimento. O mesmo autor vai afirmar que é preciso 

abandonar a ideia de que o professor seja definido pela sua capacidade de 

transmitir o saber. Para Nóvoa (2012), a formação de professores deve ser 

marcada por um princípio de responsabilidade social, que favoreça a 

comunicação e a participação profissional na educação,  

Dessa forma, o profissional docente deve proporcionar uma participação 

e abertura democrática em sala de aula, principalmente durante do ensino da 

sociologia, para assim proporcionar um saber ampliado, na formação de sujeitos 

autônomos, capazes de transformar a sua realidade e o livro didático se 

apresentaria como uma ferramenta importante para o debate sociológico.   Após 

a análise do livro Sociologia Ensino médio (2010), da coleção explorando o 
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ensino da sociologia, volume 15, de Amaury Cesar Moraes et al,percebe-se a 

preocupação dos capítulos em trabalhar temas que integram o contexto social 

do Brasil, a exemplo da juventude, mercado de trabalho, violência, religião, 

desigualdade, cultura, formação  famíliar, Tecnologias da comunicação e 

informação, democracia e cidadania, entre outros. Os textos são de fácil 

compreensão e facilitam o debate em sala de aula, tornando o professor um 

facilitador e mediador das discussões. Dessa forma, analisa-se que o professor 

deve atuar como um mediador dos debates em sala de aula, proporcionando a 

participação democrática dos estudantes; O docente também deve quebrar 

estereótipos a respeito das dificuldades voltadas para o ensino da sociologia, a 

partir da contextualização dos conteúdos presentes no livro didático, com o dia 

a dia dos estudantes, e por último, deve buscar realizar discussões que deem 

autonomia aos estudantes e os transformem e sujeitos autônomos, 

transformadores da realidade que o cerca.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

A disciplina de sociologia passou por diversas transformações no 

currículo das escolas públicas brasileiras e por períodos de grande estabilidade. 

A princípio, a oferta desta disciplina, apenas para as elites, denuncia o caráter 

político, social e transformador da Sociologia, que deveria se manter restrita 

apenas para uma minoria. Por outro lado, percebe-se um descredito desta 

disciplina, quando compradas a outras existentes nos currículos escolares, ora 

sendo adicionada como obrigatória, ora como optativa. Dessa forma, podemos 

concluir que a sociologia proporciona aos estudantes uma visão esclarecida 

sobre o que é a sociedade, quais suas limitações e problemas, além de buscar 

transformá-lo em um sujeito autônomo, que abandonaria seu papel passivo, 

diante dos problemas do dia-a-dia, para se tornar um sujeito ativo, fazendo 

surgir novos atores sociais. A popularização desta disciplina tem proporcionado 

a ampliação de uma visão reflexiva e crítica de uma classe trabalhadora que não 

tinha acesso ao estudo da sociologia, por ser pensada apenas como mão de obra 

braçal.  
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O livro didático deve funcionar como uma importante ferramenta 

facilitadora em sala de aula, com a apresentação de conteúdos que façam parte 

da realidade dos alunos, como revelou a obra Sociologia Ensino médio (2010), 

da coleção explorando o ensino da sociologia, volume 15, de Amaury Cesar 

Moraes et al. A regionalização dos temas fica a cargo do professor, que aparece 

como um importante mediador dos debates sociológicos, um provocador do 

pensamento crítico dos estudantes. O docente também deve proporcionar a 

participação democrática dos seus alunos e ampliação dos saberes, além de 

buscar quebrar estereótipos a respeito da disciplina, através da contextualização 

dos conteúdos presentes no livro didático, correlacionado com a realidade dos 

estudantes. Por último, o professor deve proporcionar discussões que 

transformem seus alunos em sujeitos participativos, autônomos e 

transformadores. Assim, concordamos com a professora Ileizi Luciana Fiorelli 

Silva ao afirmar que o papel da sociologia é algo em construção, por meio da 

relação democrática entre professor, aluno, livro didático e espaço social.   
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A PRODUÇÃO DO TIPO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA DE LETRAMENTO E 

RETEXTUALIZAÇÃO 

 

Elisângela Campos Damasceno Sarmento* 

 
O letramento é uma palavra, cujo conceito está em evidência no cenário atual da 
educação. Para Soares (2010), o termo pode ser entendido como o processo de 
apropriação da cultura escrita, fazendo uso real da leitura e da escrita como 
práticas sociais. Nesse sentido, atividades de letramento são imprescindíveis ao 
processo de produção de textos dissertativo-argumentativos e à retextualização 
como formas de elevar a proficiência escritora dos alunos da Educação Básica. 
Sob esse viés, este artigo tem como objetivo analisar as contribuições do 
letramento e da retextualização para o processo de produção do tipo 
dissertativo-argumentativo dos alunos do último ano do Curso Técnico 
Integrado ao Médio do IFPI – Campus Paulistana. Para tanto, a metodologia 
assenta-se num estudo de caso a partir de uma amostra de 240 textos, 
produzidos por 40 alunos acerca de seis temas cada. Em seguida, a referida 
amostra foi posta à análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). Como 
resultados, pode-se afirmar que, na primeira versão dos textos produzidos e 
analisados, foram evidenciados desvios de concordância, crase, pontuação, 
regência, além da percepção do uso de conectores inadequados, 
comprometendo a coesão e a coerência de orações, períodos e parágrafos. 
Entretanto, com o processo de letramento e retextualização (adaptação do texto, 
visando ao seu aprimoramento), observou-se que as produções textuais 
tornaram-se mais próximas da cultura letrada de prestígio, confirmando, assim, 
a importância dessas atividades para o constante aperfeiçoamento da escrita. 
Portanto, é aconselhável um ininterrupto trabalho pedagógico, calcado no 
letramento (SOARES, 2010) e na retextualização (MARCUSCHI, 2007), a fim de 
que os discentes superem limites linguísticos e avancem na proficiência 
escritora.  
 

Palavras-chave: Tipo dissertativo-argumentativo. Educação básica. 
Letramento. Retextualização. 
 

ABSTRACT: The literacy is a word, whose concept is evident in the current 
scenario of education. For Soares (2010), the term can be understood as the 
process of appropriation of written culture, making real use of reading and 
writing as social practices. In this sense, literacy activities are essential to the 
process of producing essay-argumentative texts and to re-contextualization as 
ways of raising the writing proficiency of students in Basic Education. Under 
this bias, this article aims to analyze the contributions of literacy and 
retextualization to the production process of the argumentative essay-type of 
the students of  the  last  year  of  the  Integrated  Technical  
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Course to the Middle of the IFPI - Campus Paulistana. Therefore, the 
methodology is based on a case study from a sample of 240 texts, produced by 
40 students about six subjects each. Then, the sample was submitted to content 
analysis, according to Bardin (2011). As results, it can be affirmed that, in the 
first version of the texts produced and analyzed, deviations of concordance, 
crass, punctuation, regency, besides the perception of the use of inadequate 
connectors were evidenced, compromising the cohesion and coherence of 
sentences, periods and paragraphs. However, with the process of literacy and 
retextualization (adaptation of the text, aiming at its improvement), it was 
observed that the textual productions have become closer to the literary culture 
of prestige, thus confirming the importance of these activities for the constant 
improvement of writing. Therefore, an uninterrupted pedagogical work based 
on literacy (SOARES, 2010) and re-contextualization (MARCUSCHI, 2007) is 
advisable in order for students to overcome linguistic limits and advance in 
writing proficiency. 
 
keywords: Type dissertation-argumentative. Basic education. Literacy. 
Retextualization. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O letramento é um processo que começa desde a aprendizagem das 

primeiras letras até o último suspiro de vida. É, portanto, um estado 

permanente de conhecer, ser e saber. Como afirma Freire (1996), o homem é 

um ser histórico e inacabado, isto é, diante de cada situação comunicativa, seja 

ela diacrônica ou sincrônica, o ser humano aprende e continua aprendendo 

ininterruptamente.  

Nessa perspectiva, as escolas de Educação Básica têm a incumbência de 

promover aos alunos diversas situações comunicativas que façam com que os 

discentes entrem em contato com o universo letrado, seja por meio de livros em 

sala de aula, na biblioteca da escola, através de atividades lúdicas ou mediante 

condições reais de interação, envolvendo, assim, práticas significativas de 

leitura e escrita. Desse modo, as instituições de ensino configuram-se como o 

principal meio de acesso à cultura letrada de prestígio.  

Parafraseando o educador Paulo Freire, ninguém nasce feito. Vamos nos 

fazendo, aos poucos, na prática social em que estamos inseridos. Desse modo, o 

mailto:elisceno@ifpi.edu.br
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educador, na prática pedagógica diária, deve conhecer o contexto do qual faz 

parte o educando, para que, partindo dele e auxiliado por atividades 

significativas de aprendizagem, como por exemplo a retextualização, possa 

permitir-lhe um processo gradual e produtivo na aprendizagem da escrita. 

 

É válido mencionar que o presente artigo tem por objetivo geral analisar 

as contribuições do letramento e da retextualização para o processo de produção 

do tipo dissertativo-argumentativo dos alunos do último ano do Curso Técnico 

Integrado ao Médio do IFPI – Campus Paulistana. 

Portanto, a partir das considerações deste trabalho, o leitor atento se 

debruçará em questões concernentes ao letramento, concebido como um 

processo permanente de aprendizagem, bem como acompanhará as 

contribuições da retextualização, vista como um aprimoramento do texto 

dissertativo-argumentativo, dialogando com autores renomados no cenário 

acadêmico, que concedem consistência e validação científica a esta pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Letramento: um processo contínuo de aprendizagem 

 

O letramento é um processo permanente de aprendizagem. Assim, com a 

prerrogativa da consciência, o ser humano se enxerga como incompleto, daí a 

necessidade de ser mais e, nessa incessante busca de ser mais, vislumbra, na 

educação, no letramento, essa possível realidade. Conforme Freire (1996), não 

somente o ser humano é incompleto, mas também a realidade o é, ou seja, ser 

humano e mundo, ambos são inacabados, estão em relação permanente, na qual 

o ser humano a partir de suas relações transforma o mundo e ressente os efeitos 

de sua própria transformação. Assim, nesse contexto de ―ser mais‖, o processo 

de letramento vem se configurando.  

Segundo Soares (2004, p: 12): 

 
O termo letramento surgiu porque apareceu um fato novo 
para o qual precisávamos de um nome, um fenômeno que 
não existia antes, ou, se existia, não nos dávamos conta 
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dele e, como não nos dávamos conta dele, não tínhamos 
um nome para ele.  

 

Então, o nome letramento apareceu, no cenário acadêmico, porque o 

termo alfabetização era muito restrito para indicar as práticas sociais de leitura 

e escrita que existiam e ainda existem nas diversas interações comunicativas.  

Desse modo, a palavra letramento surgiu há pouco tempo porque antes 

era dada a importância somente à família da palavra alfabetização, como: 

alfabetizar, analfabetismo, alfabetizado e alfabetizando; mas, com o passar do 

tempo, notou-se que o termo alfabetizado nomeia apenas as pessoas que 

aprenderam a ler e a escrever. E depois especialistas das ciências linguísticas e 

da educação foram percebendo que estava faltando um vocabulário que fosse 

além do significado alfabetizado, ou seja, algo que nomeasse as pessoas que 

fizessem o uso da prática da leitura e da escrita. Portanto, com o surgimento 

desse fato, foi disseminada a palavra letramento.  

É importante frisar que o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda (2000, 

p: 240) define letramento como ―um conjunto de práticas que desperta as 

habilidades e competências para a utilização de diferentes tipos de material 

escrito‖. Desse modo, o termo letramento é abrangente e abarca todas as 

práticas sociais. 

No país, a expressão letramento foi usada pela primeira vez, na década de 

1980, através da obra ―No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística‖. 

A partir desse marco histórico, alguns autores se inteiraram do tema e 

produziram outros trabalhos com essa temática, disseminando inúmeras 

pesquisas científicas nessa área do conhecimento.  

Segundo Kleiman (1995, p: 19), letramento é ―um conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, 

em contextos específicos‖. Ressalta-se, também, que a Declaração de Persépolis 

apud Bhola (1979, p: 53) considerou o letramento como sendo não apenas o 

processo de aprendizagem de habilidades de leitura, escrita e cálculo, mas uma 

contribuição para a liberação do homem e para o seu pleno desenvolvimento.  

Fica patente, então, que a escola é o principal responsável pela aquisição 

do nível de leitura e de escrita dos alunos. É através do letramento escolar que o 
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discente tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades na prática de 

leitura e escrita e, assim, ter acesso a uma cultura letrada de prestígio. 

 

2.2 Retextualização: um processo de aprimoramento textual 

 

O termo retextualização, no Brasil, foi empregado pela primeira vez, em 

1993, para fazer referência à tradução de uma língua para outra. Hoje, o 

vocábulo retextualização recobre pelo menos três procedimentos: a tradução 

(KOCH &TRAVAGLIA, 1993); a transcrição/transcodificação (ABAURRE et al, 

1995) e a adaptação/transformação de textos das modalidades oral e escrita 

(MARCUSCHI, 2007).  

Segundo Marcuschi (2007), deve-se fazer a distinção entre transcrição e 

adaptação para se chegar à natureza do que é retextualização. A ‗transcrição‘, 

para o autor, não interfere na natureza do discurso em termos de linguagem e 

de conteúdo, constituindo, portanto, a primeira fase da retextualização; ao 

passo que a ‗adaptação‘, chamada propriamente de retextualização, interfere na 

forma e na substância tanto da expressão quanto do conteúdo.  

Nessa direção, a retextualização, segundo Colares (2001), por um lado, 

pode, na sua tessitura textual, interpretar, substituir, omitir, selecionar itens 

léxicos, sintáticos, estilísticos, transformar discurso direto ou indireto. E, por 

outro lado, pode revelar aspectos relevantes do evento particular no qual os 

enunciados foram produzidos, isto é, o funcionamento da língua.  

Matencio (2002), em sentido amplo e próximo a Marcuschi (2007), toma 

a retextualização como uma atividade de produção textual que se constrói a 

partir de um texto ou mais textos-base, que são tomados como objeto de 

sumarização, descrição e/ou reflexão num outro texto.  

De forma semelhante a Matencio (2002), também defende Dell‘ Isola 

(2007). A linguista, ao observar as várias possibilidades de operações presentes 

nas atividades de retextualização. Assim, o processo de retextualização tem o 

papel de modificar e aprimorar o texto, tendo em vista o alcance de seu objetivo.  

Ressalta-se que, neste artigo, será utilizada a visão de Marcuschi (2007) 

que associa a retextualização à adaptação-transformação de textos, neste caso, 

os escritos. Como critérios de textualidade, serão considerados os expostos por 
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Beaugrande e Dressler (1981): intertextualidade, aceitabilidade, 

informatividade, intencionalidade, situacionalidade, coesão e coerência.  

De acordo com Beaugrande e Dressler (1981), a intertextualidade diz 

respeito aos fatores que tornam a utilização de um texto dependente de um ou 

mais textos previamente existentes. Desse modo, numa produção textual, 

existem menções (claras ou subentendidas) a outros textos, a outras situações 

comunicativas.  

Outras condições, para a ocorrência da textualidade, abordadas pelos 

autores são a aceitabilidade e a informatividade. A primeira toca na questão de o 

texto ser compatível com a expectativa do receptor em colocar-se diante de um 

texto coerente. A segunda refere-se à necessidade de o texto apresentar 

novidades, mas que venham ligadas a dados conhecidos.  

Vale ressaltar que a intencionalidade e a situacionalidade são outros 

aspectos que favorecem a textualidade. Aquela é caracterizada por representar o 

objetivo que o produtor tem em mente. Esta indica a adequação do texto a uma 

situação comunicativa.  

Quanto aos dois últimos aspectos – coesão e coerência - levantados por 

Beaugrande e Dressler (1981), cabe salientar que o primeiro proporciona ao 

texto a progressão do fluxo informacional, para levar adiante o discurso. Por 

fim, para Charolles (1978) apud Beaugrande e Dressler (1981), um texto, para 

ser coerente, apresenta quatro características: repetição – retomada de 

elementos no decorrer do discurso, para a continuidade semântica; progressão 

– o texto deve retomar, mas não se limitar a isso, pelo contrário, precisa 

apresentar novas informações ao sentido do texto; não contradição – respeitar 

os princípios lógicos; relação – uma ideia pertinente à outra.  

Assim sendo, para que se favoreça o acesso do aluno à cultura letrada de 

prestígio, o educador deve partir do letramento ―situado‖, a fim de que, 

conhecendo o contexto cultural e antropológico-social do aluno, possa propor 

atividades significativas, como por exemplo, a retextualização, com vistas ao 

processo evolutivo da cultura escrita de prestígio. 

 

3 METODOLOGIA 
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 Esta pesquisaapresenta um caráter quanti-qualitativo, visto que, para o 

seu entendimento, é necessária uma indicação numérica, seguida de uma vasta 

interpretação dos dados coletados. 

 Vale ressaltar, também, que se caracteriza como um estudo de caso, 

realizado a partir de uma amostra de 240 textos, produzidos por 40 alunos do 

último ano do Curso Técnico Integrado ao Médio do IFPI – Campus Paulistana. 

Destaca-se que cada discente elaborou textos dissertativo-argumentativos 

acerca de seis temas sociais. Em seguida, a referida amostra foi posta à análise 

de conteúdo, conforme Bardin (2011). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em se tratando da comparação entre os textos rascunhados (primeira 

versão) e os textos definitivos (prontos para entrega ao professor – segunda 

versão), observou-se que houve significativo aprimoramento do vocabulário, 

evitando a repetição de algumas palavras desnecessárias. Verificou-se, também, 

acréscimo de vírgula, acento e, ainda, mudança de escrita de algumas palavras, 

representando, assim, um repensar e aperfeiçoamento da própria linguagem. 

Ressalta-se que esse processo ultrapassa o campo da metalinguagem, pois não é 

um procedimento mecânico e de memorização, mas um processo 

intralinguístico que requer uma reflexão sobre a cultura letrada de prestígio, 

visando, pois, atingi-la mediante a ativação mental, que busca recuperar 

conhecimentos linguísticos anteriormente construídos, para usá-los 

adequadamente nas diversas situações de comunicação social.  

Conforme Habermas (1999), a atividade de linguagem permeia três 

―mundos representados‖: o mundo objetivo (ambiente físico), o mundo social 

(organização das tarefas) e o mundo subjetivo (autorreflexão, relação entre 

indivíduo e sua tarefa). Desse modo, quando o aluno escreve o seu texto numa 

folha de rascunho, o mundo objetivo (ambiente físico) é informal, o que 

favorece a criação espontânea, sem a tensão do mundo social, pois essa versão 

de texto não será submetida ao crivo de um especialista da língua, 

desencadeando, assim, uma organização da atividade de linguagem e da ação do 

comportamento humano frente à linguagem bem mais descontraída. Daí, o 
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mundo subjetivo (a autorreflexão do aluno frente à atividade e à ação de 

linguagem) apresenta-se também mais livre, menos preso às convenções 

formais. 

Por outro lado, quando o aluno escreve o seu texto numa folha definitiva, 

os ―mundos representados‖ se transformam. O mundo objetivo (ambiente) 

torna-se formal, o que prende o aluno às convenções formais da língua, aos 

critérios de textualidade, à estrutura e às características do gênero ao qual foi 

solicitado, tendo em vista a efetivação da situação comunicativa em jogo. Nesse 

sentido, o mundo social é tenso, pois o aluno organiza sua atividade de 

linguagem a partir de uma ação que requer uma organização rígida e criteriosa, 

pois um especialista da língua irá avaliá-lo, com vistas a enquadrá-lo ou não na 

norma vigente. Assim, o mundo subjetivo (a autorreflexão do aluno frente à 

atividade e à ação de linguagem) configura-se de maneira sistemática e 

controladora, buscando inserir-se no padrão de cultura letrada de prestígio, 

para que a sua linguagem seja aceita e reconhecida como tal. 

Após a correção dos textos pela professora de Língua Portuguesa – 

terceira versão, constatou-se o ―olhar‖ de um especialista. Dessa etapa, inferiu-

se que as produções textuais ainda precisavam ser bastante aprimoradas. Foram 

evidenciados desvios de concordância, crase, pontuação, regência, bem como 

uso de conectores inadequados, comprometendo a coesão e a coerência de 

orações, períodos e parágrafos. 

Através do processo de retextualização (adaptação do texto, visando ao 

seu aprimoramento), observou-se que as produções textuais estavam mais 

próximas da cultura letrada de prestígio, confirmando, assim, a importância 

dessa atividade para o constante aperfeiçoamento da escrita.  

Depois da produção retextualizada – quarta versão, procedeu-se ao que 

se chamou, nesta pesquisa, de revisão final – quinta versão. Caracterizou-se, 

assim, como uma última análise do professor quanto à correção do que foi 

apontado como desvio da cultura letrada de prestígio, para que os alunos, 

realizando a etapa da retextualização, pudessem internalizar as alterações 

sugeridas e, desse modo, utilizá-las, convenientemente, nos diversos eventos de 

interação social.  
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Considerando que, no processo de retextualização das produções 

desenvolvidas pelos alunos, foram observados sete critérios, a saber: 

aceitabilidade, informatividade, intencionalidade, intertextualidade, 

situacionalidade, coesão e coerência, conforme Beaugrande e Dressler (1981), 

tratou-se, também, de associá-los às cinco competências exigidas na redação do 

ENEM: competência 1 – linguagem formal e correção gramatical; competência 2 

– repertório sociocultural, estrutura do tipo dissertativo-argumentativo e 

menção às diversas áreas do conhecimento; competência 3 – seleção e 

organização de ideias em defesa de um ponto de vista, expressando-se com 

autoria; competência 4 – uso correto e diversificado de conectivos, a fim de 

garantir a coesão textual. 

Nessa perspectiva, a situacionalidade (adequação textual à situação 

sociocomunicativa) associa-se à competência 1 (linguagem formal e correção 

gramatical) da redação do ENEM. Assim, dos 40 alunos-participantes, 32 

passaram do nível mediano para o bom (consideravelmente formal), todavia, 08 

alunos ainda permaneceram em estágio mediano, necessitando, pois, de um 

massivo incentivo à leitura e à escrita, para que possam evoluir nesse processo. 

É importante destacar que a informatividade e a intertextualidade 

relacionam-se às competências 2 e 3 da redação do ENEM, uma vez que a 

alusão às diversas áreas do conhecimento e a conquista da autoria, 

respectivamente, remetem à progressão de ideias, sempre acrescentando 

novidades, e ao diálogo com outros textos que incrementam o tema em 

discussão e o tornam mais atraente e significativo. 

Para Costa Val (1991), um texto menos previsível é mais informativo, 

visto que a sua recepção, embora mais trabalhosa, resulta mais interessante, 

mais envolvente. Daí, é recomendável sair da previsibilidade, de clichês e de 

argumentos óbvios, a fim de alcançar a autoria, ou seja, debater o tema com 

marcas de ineditismo, associando-as aos diversos campos do saber. 

Retomando o desenvolvimento discente, observou-se que, na 

competência 2 da redação do ENEM, quanto ao item ―estrutura do tipo 

dissertativo-argumentativo‖, todos os alunos seguiram adequadamente essa 

estrutura (introdução, desenvolvimento e proposta de intervenção); em se 

tratando do ―repertório sociocultural‖, que indica um vocabulário culto, formal 
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e diversificado, somente 7 alunos alcançaram a excelência desse nível; 25, 

encontrava-se num patamar considerável e 8, num estágio mediano; no aspecto 

de recorrer às ―diversas áreas do saber‖, 17 alunos atingiram um bom nível, 

apresentando/discutindo, pelo menos, dois ramos do conhecimento (História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia, Literatura); 6 discentes com referência superior 

a duas áreas do saber, conquistando a excelência e 17 alunos ainda com 

dificuldade de relacionar as suas ideias ao conhecimento social e historicamente 

produzido.  

Verifica-se que, na competência 3 da redação do ENEM, quando versa 

acerca da seleção e organização de ideias em defesa de um ponto de vista, 

expressando-se com autoria, apenas 6 alunos atingiram a excelência e, por isso, 

enquadram-se no estágio de produtores que formulam parágrafos com autoria e 

coerência; 17, apresentaram indícios de autoria, e 17, ainda utilizaram 

argumentos previsíveis ou até inovadores, todavia mal organizados e 

incoerentes, sendo indicada, portanto, uma intensificação pedagógica 

concernente à promoção de atividades leitoras e escritoras. 

Na competência 4 da redação do ENEM, entendida como o aspecto 

formal do texto por se tratar da concatenação de períodos e parágrafos, 

identificou-se que 25 discentes utilizaram uma diversidade de conectivos que se 

articularam corretamente ao corpo do texto; 15, apresentaram repetições de 

elementos coesivos e/ou inadequação de uso.  

Salienta-se que os critérios da textualidade intencionalidade e 

aceitabilidade, discutidos por Beaugrande e Dressler (1981), expressam, 

respectivamente, o empenho do produtor em construir um discurso coerente, 

coeso e capaz de satisfazer os seus objetivos numa determinada situação 

comunicativa; a expectativa do recebedor de que o texto seja coerente, coeso e 

relevante, propiciando, assim, condições de adquirir, a partir de sua leitura, 

conhecimentos e informações diversas. 

Nesse sentido, frisa-se que a grande maioria dos discentes demonstraram 

que estão trilhando o caminho da proficiência escritora, com vistas a 

corresponderem aos seus objetivos e às expectativas do (s) leitor (es) nos 

diversos eventos comunicativos.  

5 CONCLUSÃO 
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O letramento e a retextualização são processos indispensáveis à conquista 

da proficiência escritora do tipo dissertativo-dissertativo na Educação Básica, 

primordialmente, no Ensino Médio, em face da avaliação anual do Exame 

Nacional para os alunos desse nível. 

Para tanto, é aconselhável um ininterrupto trabalho pedagógico, calcado 

no letramento (SOARES, 2010) e na retextualização (MARCUSCHI, 2007), a 

fim de que os discentes superem limites linguísticos e avancem na proficiência 

escritora.  

Diante dessas considerações, coaduna-se a relevância das práticas de 

letramento e retextualização (várias versões de textos aprimoradas pelo próprio 

produtor e por um especialista da linguagem) como mecanismo de acesso à 

cultura letrada de prestígio, pois quanto mais um texto é reconstruído 

formalmente tanto mais se aperfeiçoa no nível culto de linguagem, tendo em 

vista a ―aceitabilidade‖ do interlocutor-leitor e o alcance do objetivo 

(―intencionalidade‖) do interlocutor-produtor nas inúmeras situações de 

interação social e, especialmente, nas redações do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM. 
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O TEXTO LITERÁRIO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 
RESSIGNIFICANDO AS PRÁTICAS 

 
 

Joselania de Souza Silva* 
 
A presente pesquisa trata do uso de textos literários como suporte no ensino de 
língua inglesa nas séries do ensino fundamental II. Em geral, a maioria dos 
livros didáticos adotados nas escolas prioriza em sua parte textual o uso de 
diálogos simplistas e propagandas, limitando o aluno à abordagem estrutural da 
língua, desvinculada das discussões e das reflexões, tão importantes na 
formação da consciência crítica do educando. Nesse sentido, o objetivo desse 
trabalho é analisar o uso dos textos literários como suporte para o aprendizado 
nas aulas, bem como sugerir possíveis usos da literatura no contexto das salas 
de aula de inglês, visando a construção de um práticas mais significativas no 
ensino-aprendizagem da língua estrangeira. 
Palavras-chave: Literatura. Inglês.  Ensino Fundamental.  
 
 
 
ABSTRACT: This paper deals with the use of literary texts as support in the 
teaching of English language in the series of elementary education II. In general, 
most of the textbooks adopted in schools prioritize in their textual part the use 
of simplistic dialogues and advertisements, limiting the student to the structural 
approach of language, unrelated to the discussions and reflections, so important 
in the formation of the critical conscience of the student. In this sense, the 
objective of this work is to analyze the use of literary texts as a support for 
learning in class, as well as to suggest possible uses of literature in the context of 
English classrooms, aiming to construct more meaningful practices in teaching-
learning of the foreign language. 
Keywords: Literature. English. Elementary School. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Questões acerca da aprendizagem de língua estrangeira na escola têm 

gerado muitas discussões entre os estudiosos da área, centradas na necessidade 

de se melhorar a qualidade do ensino. Em geral, essas discussões questionam as 

práticas de ensino, que ainda priorizam a aprendizagem das habilidades 

estruturais da língua, e o material didático, geralmente desvinculado de 

discussões e reflexões importantes na formação da consciência crítica do 

educando. Na busca por novas estratégias que possam contribuir com práticas 

mais reflexivas, autores como Corchs (2006) e Lazaro (2005) apontam os 

aspectos positivos do uso de gêneros literários no ensino de língua inglesa, 

destacando que as atividades literárias: 1) despertam o interesse dos alunos por 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
921 

 

ressaltar a subjetividade e proporcionar uma visão mais ampla e rica de 

informações; 2) podem ser aplicadas usando as quatro habilidades da língua, o 

que facilita o aprimoramento do idioma e 3) estimulam a percepção do aluno 

como ser humano e como cidadão.  

A partir desse contexto, este trabalho apresenta uma análise o uso de 

textos literários como suporte para o aprendizado de língua inglesa, assim como 

sugere possíveis usos da literatura no contexto das aulas de inglês. O 

desenvolvimento se deu através da inserção de atividades baseadas em textos 

literários nas aulas das séries finais (8º e 9º) do ensino fundamental II de uma 

escola da rede privada de Petrolina – PE. Os dados coletados através de 

observação, rodas de leitura e aplicação de questionários mostram a partir de 

uma abordagem qualitativa de cunho descritivo que a utilização do texto 

literário nas aulas de inglês é positiva, pois além de apresentar um material 

vasto e rico, reflete no fator motivação e contribui para a formação crítica dos 

educandos.  

 

 

RAZÕES PARA INSERIR O TEXTO LITERÁRIO NA AULA DE 

LÍNGUA INGLESA 

 A falta de interesse dos alunos em trabalhar com as atividades de leitura e 

interpretação de textos nas aulas de inglês é um problema comum nos relatos de 

professores pelo país, principalmente porque essas atividades são repetitivas ao 

longo dos anos escolares. Alguns docentes têm buscado na literatura um 

amparo na tentativa de despertar o interesse dos estudantes e estimulá-los no 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita.  

O uso do texto literário como aporte nas aulas de língua estrangeira não é 

recente. Thomson (1966 apud Polidório 2007) já defendia que o texto literário, 

quando adequadamente usado, pode ser uma excelente ferramenta no ensino de 

língua inglesa. Corchs (2006, p. 23) também ressalta que a literatura pode ser 

uma ferramenta muito útil no ensino de língua inglesa, pois dispõe de vários 

recursos, ―como a sonoridade, o uso de figuras de linguagem, o estilo de escrita 

e o vocabulário variado‖, podendo ser usada para ―aprimorar o aprendizado dos 
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alunos em relação ao idioma, evitar atividades repetitivas e ao mesmo tempo 

enriquecer o conhecimento de mundo dos alunos‖. De acordo com a autora: 

 

O uso de gêneros literários pode despertar o interesse dos alunos por 

ressaltar a subjetividade e proporcionar uma visão mais ampla e rica 

de informações. Dessa forma, o aluno está apto a usar a sua 

criatividade em atividades interessantes e diferenciadas que 

proporcionam desenvolvimento no aprendizado do idioma. Como dito 

anteriormente, tais atividades envolvendo textos literários podem ser 

aplicadas usando as quatro habilidades da língua, o que facilita o 

aprimoramento do idioma (CORCHS, 2006, p. 10). 

 

Ur (1996 apud Corchs 2006), afirma que o uso da literatura no ensino de 

língua inglesa é relevante, pois a mesma envolve emoções e o intelecto, 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo estimulando o 

pensamento crítico e criativo. Além disso, segundo Mota (2010 apud Tibério, 

2014), a utilização do texto literário no ensino de língua inglesa pode contribuir 

para uma educação que contemple questões culturais de diversos países e 

grupos sociais, fazendo com que a aprendizagem da língua não envolva apenas a 

comunicação. 

Tibério (2014) acredita que a relação entre literatura e linguagem revela-

se vantajosa para uma aprendizagem efetiva de língua estrangeira e coloca o 

fator motivação como principal justificativa para o uso da literatura na aula de 

inglês, seguida de outros fatores, como autenticidade, o conhecimento de outras 

culturas, o estímulo à aquisição da língua, o desenvolvimento das habilidades 

interpretação, a expansão da consciência do uso da língua e o estímulo 

emocional, quando estimulam a expressão de sentimentos e emoções, fazendo 

com que os alunos compartilhem e discutam suas opiniões em sala de aula. 

Ainda no tocante ao fator motivação, Corchs (2006) revela que as 

atividades em sala de aula que envolvem as quatro habilidades da língua devem 

ser diferentes e estimulantes, o que contribuirá para o aumento da motivação 

dos alunos em resolvê-las. A autora destaca que o uso da literatura em sala de 

aula pode ser algo desafiador e a diversidade de atividades relacionadas com 

poemas, contos, peças e pequenos romances podem despertar o interesse dos 

alunos.  
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Com relação à habilidade leitora, Day (1994 apud Corchs 2006) declara 

que: 

 

O aspecto mais importante ao selecionar materiais para a leitura é o 

interesse. [...] quando o tópico ou assunto da leitura não é de interesse 

dos alunos, estes se desmotivam para realizar a atividade proposta. 

Sem a motivação é difícil estabelecer um programa de leitura e 

incentivar os alunos a lerem fora da sala de aula. [...] quanto mais o 

aluno souber sobre determinado tópico, mais rápida e eficiente será a 

leitura. Daí a importância do uso de atividades de pré-leitura (DAY, 

1994 apud CORCHS, 2006). 

 

Mota (2010) ressalta que os estudos literários são, de um modo geral, 

vistos como contraste dos outros campos lingüísticos do estudo das línguas. 

Esses campos figuram como áreas que são consideradas distintas, ou até mesmo 

opostas. No entanto, essa é uma concepção passível de questionamentos. A 

autora pontua que é comum encontrar, em livros-texto de ensino de língua 

estrangeira, funções comunicativas desvinculadas de um contexto significativo 

ou que se distanciam de uma proposta norteada para o desenvolvimento de 

competências e habilidades extralinguísticas, como por exemplo, o papel social 

do ensino de idiomas. Para ela: 

 

[...] o ensino de idiomas não deve se restringir à transmissão de 

funções linguísticas que habilitem o falante a decodificar e proferir 

frases comunicativas. Na contemporaneidade, após as contribuições 

de pensadores como Paulo Freire, nota-se a necessidade de repensar a 

noção de ensino como uma forma de conduzir a um saber pontual, 

dilatando-a, ao invés disso, para um sentido mais abrangente, que 

contemple questões culturais e resvalem para princípios de cidadania. 

Para seguir essa direção, propõe-se a integração de saberes 

provenientes das mais diversas disciplinas, seguindo os rumos da 

transdisciplinaridade (MOTA, 2010, p. 103). 

 

Ao pensar o ensino da língua no campo das discussões em que se inserem 

questões sobre a educação humanizadora e transdisciplinaridade, ela justifica o 

uso dos textos literários no ensino de inglês ao enxergar a possibilidade de se 

―contemplar temas relacionados a comportamentos, valores e costumes de 
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diversas nações, diferentes formas de expressão linguística, provenientes de 

vários países e grupos sociais, questões identitárias em âmbito individual ou 

coletivo, que são representados em textos literários‖.  Ou seja, ao mesmo tempo 

em que a sala de aula é um espaço de se aprender o idioma, é um espaço de 

contato com o universo cultural que a circunda (MOTA, 2010, p. 103). 

Ainda no tocante ao uso da literatura no ensino de Língua Inglesa, Corchs 

(2006) destaca como interessante a promoção da interação entre os alunos, 

fazendo com se sintam fortemente engajados, o que reflete positivamente na 

participação deles nas atividades. Além disso, possibilitam discussões sobre os 

conflitos de ordem humana, moral e política, unindo os estudantes 

intelectualmente e emocionalmente e gerando temas para discussão.  

Todos os relatos citados respaldam a proposta de inserir a literatura no 

ensino de língua inglesa. A proposta é de que a literatura seja um suporte usado 

para explorar também a função social da língua, fazendo com que a aula não 

seja apenas um meio para o ensino de funções comunicativas e/ou gramaticais, 

mas que seja também uma fonte de discussão de temas presentes, corroborando 

com a perspectiva intercultural do ensino da língua. 

 

 

PROPOSTAS PARA O USO DA LITERATURA NO ENSINO DE 

LÍNGUA INGLESA 

 Para ilustrar a possibilidade do uso da literatura como uma das formas 

textuais a serem usadas em aulas de língua inglesa foram esboçadas duas aulas, 

partindo do gênero literários conto. Foram estudados os contos Berenice e life 

in death, ambos the Edgar Allan Poe. 

 As aulas foram realizadas em turmas de 8º e 9º ano do ensino 

fundamental II, cujo público é composto por adolescentes, geralmente 

desinteressados pelas atividades de leitura e compreensão, pelo fato de 

considerarem os textos repetitivos e chatos. Além disso, eles tem a ideia 

preconcebida de que não possuem o domínio necessário do idioma para 

compreenderem o texto sem o auxílio do dicionário, o que torna ainda mais 

desinteressante a prática de leitura. 
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 Com o intuito de desconstruir essas ideias, foram propostas atividades 

baseadas em contos, escolhidos de acordo com o perfil dos alunos. Houve uma 

sondagem inicial com as duas turmas, a fim de identificar o tipo de leitura que 

geralmente os interessa, já que nesse tipo de atividade é primordial que o texto 

selecionado seja adequado ao interesse dos alunos.  

 As atividades iniciaram com a apresentação do curta the black cat, 

também do autor em questão, como fator motivador, objetivando despertar o 

interesse dos alunos para as leituras que viriam a seguir. A partir de então, os 

alunos foram questionados quanto ao mistério e terror contidos no conto. 

Posteriormente, como introdução, foi realizada uma síntese biográfica do autor, 

a partir de recortes de pesquisa trazidos pelos próprios alunos. Na sequência, os 

alunos responderam oralmente a algumas questões de pré-leitura sobre os 

contos e suas expectativas a respeito deles. Depois, os textos foram distribuídos 

e foi realizada uma roda de leitura com os alunos, que posteriormente 

responderam em grupo a algumas questões de compreensão sobre o conto. 

Como suporte, na aula seguinte ao trabalho do texto de Edgar Allan Poe foi 

exibido o short movie dos contos, disponíveis online no youtube.  A sequência 

foi encerrada com a apresentação de uma proposta de produção textual, em que 

os alunos tiveram que escrever seus próprios contos. 

 A experiência foi produtiva, pois despertou a participação de todos os 

alunos, incluindo os tímidos e os que geralmente não participam.  

 

 

 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

O questionário de pesquisa de múltipla escolha foi aplicado e respondido 

por 34 alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental II de uma escola da rede 

privada de ensino na cidade de Petrolina - PE para verificar se: 1) eles já haviam 

tido contato com textos literários em aulas de língua inglesa; 2) se eles 

consideravam relevante o uso de textos literários em aulas de língua inglesa; 3) 

que tipo de texto que eles consideravam mais interessante e dinâmico para ser 

trabalhado em aulas de língua inglesa. 
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A pergunta “você já havia tido aulas de língua inglesa com textos 

literários antes?” apresentou 13 respostas positivas e 21 negativas, o que nos 

leva a perceber que o uso de textos literários em aulas de língua inglesa já vem 

acontecendo, porém, um suporte com tantas possibilidades de uso, como o 

literário deveria ser mais utilizado pelos professores visando a construção de 

práticas mais significativas. 

A pergunta ―você considera esse tipo de atividade, centrada no uso de 

textos literários, interessante? por quê?" mostrou que 32 dos 34 alunos tem 

interesse nesse tipo de atividade, principalmente porque consideram essas 

atividades ―diferentes das atividades do livro‖ ou afirmam que elas “são 

divertidas”. Tais respostas corroboram com o referencial teórico da pesquisa, 

que em sua maioria cita o caráter motivador das atividades centradas no texto 

literário como principal razão para o uso da literatura no ensino de inglês. Além 

disso, alguns alunos afirmam gostar desse tipo de atividade textual porque elas 

“permitem que a gente dê a nossa opinião sobre algumas coisas”. Ou seja, os 

alunos se interessam mais pelo caráter discursivo da língua, do que pelo estudo 

das habilidades estruturais. Alguns alunos destacaram inclusive que nesse tipo 

de atividade ―é mais fácil conseguir entender o texto”. Nesse aspecto, toda a 

preparação e contextualização pré-atividade é um diferencial que facilita a 

compreensão textual pelo aluno.  

Na pergunta “que tipo de leitura é mais atrativa para você / que tipo de 

texto você gostaria de ler nas próximas atividades?” 12 alunos responderam 

gostar de contos, 4 alunos afirmaram ser interessante trabalhar com o gênero 

poesia, 8 alunos gostariam de trabalhar com o gênero romance, 1 aluno tem 

interesse por gibis e HQs. 2 alunos afirmaram que não tem muito interesse pela 

leitura, mas que a atividade “foi legal‖ e que esse tipo de atividade é melhor que 

as atividades do livro e 7 alunos afirmaram não ter preferência por gênero, e que 

qualquer abordagem textual seria interessante. Essa demonstração de interesse 

por parte dos alunos pelas atividades literárias dá aos professores motivação 

para continuar investindo na busca por novas estratégias com foco em práticas 

mais reflexivas. A literatura se apresenta como possibilidade de exploração dos 

diversos gêneros em diversas perspectivas, seja voltando o foco da aula para o 

aprendizado das 4 habilidades, seja voltando para um caráter mais crítico e 
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social da língua, estimulando a percepção dos educandos como cidadão, através 

do conhecimento de valores culturais e subjetivos do ser humano.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo analisar o papel da literatura nas aulas de 

língua inglesa, assim como propor alternativas de uso. Com base nas inúmeras 

razões apresentadas no decorrer do texto, sugere-se o uso do texto literário, 

principalmente por ser uma alternativa que se desvia um pouco da rotina de 

atividades da sala de aula.  O referencial mostrou que através do texto literário é 

possível desenvolver as quatro habilidades da língua de maneira criativa e 

motivadora, além disso, esse tipo de atividade favorece o aluno o uso do 

pensamento crítico, pois leva através do texto a discussão de várias temáticas 

relevantes, de acordo com as necessidades sociais. Os dados coletados mostram 

que os alunos são bem receptivos a esse tipo de atividade.  

Espera-se que a pesquisa contribua para melhorar a prática dos 

profissionais que acreditam em uma educação mais crítica e possibilite a 

participação e o desempenho dos alunos em sala de aula mediante as atividades 

propostas. 
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LITERATURA: UM PRODUTO SOCIAL 

Luciana Bessa Silva* 

Literatura é a expressão cultural de um povo. Para entender uma obra literária, é 
necessário conhecer quando foi produzida, por quem foi produzida, qual a posição 
que o autor ocupa na sociedade e qual a sua intenção, uma vez que a Literatura, como 
toda obra de arte, veicula uma mensagem. Trata-se, pois, de um tipo de arte 
vinculada à sociedade em que se origina. É raro encontrar um escritor ―indiferente‖ à 
realidade, pois de alguma maneira, ele participa dos acontecimentos vividos pela 
sociedade. Os escritores, intencionalmente ou não, refletem seu contexto histórico. A 
obra literária não é uma simples fantasia, fruto da imaginação de um escritor. Além 
de entreter, ela coloca o leitor diante de seu tempo e do espaço no qual ele está 
inserido. Contribui, assim, para o processo de (des)alienação humana, coloca o leitor 
diante das grandes tragédias humanas e o torna o mais sensível as questões 
existenciais, sobretudo sociais. Esse fato justifica a importância de trabalhá-la não só 
pela ótica estética, mas, sobretudo, social. A Literatura é um produto social. 
Entretanto, seu espaço tem se tornado cada vez mais escasso e sua relação com o 
homem mais distante. A sala de aula, ao invés de atrair, sensibilizar e incentivar à 
leitura transformou-se em um espaço de doutrinação da Literatura. Essa realidade 
nos conduziu a refletir sobre o conceito de Literatura, discutir por que estudar 
Literatura e investigar sobre os aspectos sociais expressos na obra literária. Trata-se 
de um texto essencialmente baseado no método indutivo e de caráter bibliográfico, 
embasado em autores como Antonio Candido,  Antoine Compagnon, Adriana Facina, 
Afrânio Coutinho, Marisa Lajolo, Silvina Lopes etc. Discutir sobre a relação entre 
Literatura e Sociedade é um modo de desmistificar que a primeira é uma arte 
meramente fantasiosa. O escritor e obra estão inseridos dentro de um contexto social. 
Esse contexto está presente, direta ou indiretamente, em sua arte. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Sociedade. Aspecto social. 

 

Conceito de Literatura 

 

Conceituar ou definir um vocábulo não é tarefa fácil, principalmente, se o 

termo é Literatura – palavra de caráter polissêmico e polifônico. Domício 

Proença Filho (2002), declara que a Literatura envolve tanto a produção 

intelectual, como arte, consequentemente, valores espirituais e valores estéticos 

vinculadas a uma visão do mundo. 

 

__________________ 
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O estudioso se vale dos estudos de Robert Escarpit para estabelecer a diferença 

entre linguagem literária e outras linguagens artísticas, por defender sua força 

de dupla significação e dupla eficácia. Em outras palavras, 

Incialmente, como todas as artes, ela se dirige diretamente aos 
sentidos e atinge a consciência por uma cadeia de associações 
afetivas. Por outro lado, dirige-se ao entendimento segundo um 
código arbitrário que é necessário conhecer-se para 
compreender, para receber verdadeiramente a mensagem. 
Eficácia estética e eficácia intelectual estão no ato literário, 
completamente ligadas e agem uma sobre a outra(...) 
(PROENÇA FILHO, 2002 APUD ESCARPIT, 1970, p.34)   

 

Por isso, a linguagem literária emite uma energia capaz de despertar no 

leitor os mais variados sentimentos: amor, alegria, raiva, dor etc. Lajolo (1995) 

declara que as perguntas sobre literatura ultrapassam os séculos, porém as 

respostas são sempre provisórias porque em cada época surgem novos conceitos.  

Conforme a autora do livro O que é literatura?, ―as definições propostas para 

literatura importam menos do que os caminhos percorridos para chegar até ela‖ ( 

LAJOLO, 1995, p. 72),  ou seja, o essencial  em Literatura é o caminho que o leitor 

percorre para apreendê-la. Dessa forma, na impossibilidade de conceituar um 

termo tão rico e abrangente, reflitamos sobre sua existência na sociedade.   

...a literatura existe. Ela é lida, vendida, estudada. Ela ocupa 
prateleiras de bibliotecas, colunas de estatísticas, horários de 
aula. Fala-se dela nos jornais e na TV. Ela tem suas instituições, 
seus ritos, suas exigências. Ela é vivida cotidianamente pelo 
homem civilizado e contemporâneo como uma experiências 
especifica, que não se assemelha a nenhuma outra. (LAJOLO, 
apud Escarpit. 1995,  p.6 )   

 

A literatura é o produto do árduo trabalho do escritor, que através de pesquisas, 

leituras e técnicas produz o texto literário. A literatura é um meio privilegiado de 

comunicação. Vale salientar que ela não é essencialmente útil, no sentido de 

resolver os problemas políticos, sociais e econômicos existentes em nossa 

sociedade. Mas contribui, essencialmente, para a formação dos homens, levando-

os a refletir sobre si e sobre o outro. Consequentemente, o homem se torna mais 

crítico e mais reflexivo. 

Por conseguinte, a arte literária é um poderoso instrumento que permite 

ao homem conhecer melhor a si, ao outro e o mundo no qual está inserido; é um 
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instrumento de desenvolvimento intelectual, quando permite ao leitor 

compreender certas questões éticas e morais.  Motivo pelo qual estudar 

Literatura é vital. Nesse sentido, Sartre (1948) afirmará que a Literatura é um 

perpétuo ensinamento. Em sua obra O que é Literatura (1948), o filósofo 

afirma que a função e a natureza da Literatura encontram-se organizadas a 

partir de três questionamentos: 

Primeiro ―o que é escrever?‖. Segundo o autor, escrever é uma maneira 

do homem se desnudar, se revelar para si e para o mundo. Ao escrever, o 

escritor expõe seus pensamentos, suas ideias, seus conceitos sobre si e sobre o 

universo.  ―Por que escrever?‖. Para Sartre, o escritor escreve para revelar 

acontecimentos. Há uma transferência da realidade para a obra escrita. Os 

fatos, quando transpostos para o livro, assumem um significado grandioso, é 

uma espécie de (re)significação dos acontecimentos vividos. Por último, ―Para 

quem escrever?‖. Segundo Sartre, o escritor faz um pacto com o leitor, para que 

ele colabore para (re)pensar o mundo e a realidade na qual está inserido. 

 Leitor? O que seria da Literatura sem os leitores?  É um trabalho delicado 

e complexo verificar a sua visão do texto, embora haja diversos estudos e 

pesquisas no sentido de avaliar como ele pensa, recebe e o classifica. É o caso da 

Estética da Recepção idealizada por Hans Robert Jauss com a aula inaugural, na 

universidade de Constança, intitulada A história da literatura como 

provocação da ciência literária, a 13 de abril de 1967. 

A partir de então, o leitor, assim como os escravos, é alforriado, ganha a 

sua liberdade e sai de sua posição passiva para ativa. O foco das atenções 

outrora exclusivos do autor e da produção são direcionados ao leitor e a 

recepção. Dessa forma, o público (leitor) tornar-se-ia o propagador da 

Literatura 

  Esse tipo de arte é enriquecida pelo leitor, porque cada vez que ele lê um 

livro, um fato novo é descoberto, um mistério é desvendado. Afrânio Coutinho, 

em sua A Literatura no Brasil (1996), afirma que, através da obra literária, 

tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os 

homens e lugares, porque são verdades da mesma condição humana. É o que 

constatamos ao ler, por exemplo, Machado de Assis e Clarice Lispector. 
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 Em um mundo globalizado marcado pelo consumo desenfreado, pela 

busca incessante do dinheiro e pela tecnologia, a Literatura é importante porque 

além de entreter e distrair; ela conduz o homem na busca de conhecimentos; ela 

o faz (re)pensar seus valores e seus princípios.  

O livro Literatura, defesa do atrito (2003), da professora Silvina 

Rodrigues Lopes é composto por dez ensaios que versam sobre questões da 

literatura e seus trânsitos nos dias atuais. O primeiro deles chama-se ―A 

literatura como experiência‖, em que ela aborda a relação entre o vocábulo 

―literatura‖, ―cultura‖ e ―produção literária‖. Ela afirma que dessa relação ―se 

reúnem coisas tão diversas que vão desde as obras, em verso ou em prosa (...) 

até produtos lúdicos‖. (LOPES, 2003, p. 13). 

Essa diversidade de produtos ou serviços culturais acarreta dois pontos 

importantes: 1) os efeitos da relação acima descrita geram consequências 

devastadoras no comportamento humano em que se ‗desenvolve a 

conformidade‘ e se ‗aniquila a liberdade‘ (LOPES, 2003, p. 13) que nos define 

enquanto humanos. Lopes defende, ainda, que precisamos resistir a confusão 

reinante entre ―os produtos que são produzidos e circulam seguindo os 

desígnios da indústria da cultura‖ e ―a literatura como forma artística‖ (LOPES, 

2003, p.14). 

Conforme Walter Benjamin (1975), a obra de arte sempre foi suscetível de 

reprodução. Em outras palavras, assistimos ao longo da história homens 

reproduzindo e copiando obras de arte de outros. ―Sabe-se das imensas 

transformações introduzidas na literatura devido à topografia, pela reprodução 

técnica da escrita‖. (BENJAMIN, 1975, p. 12). 

Para o teórico, a produção artística perdeu sua áurea: primeiro porque se 

tornou mais próxima das massas; segundo, a tendência das massas de superar o 

caráter único dos objetos através de sua reprodutividade deixa de ser aplicada à 

produção artística, toda a função da arte será posta em cheque. É o que acontece 

nesse momento. 

Vale acrescentar que há dois polos no interior de uma obra de arte: o 

valor do culto e o valor da exposição. Antigamente, imperava o primeiro; com o 

advento do capitalismo impera o valor da exposição. (BENJAMIN, 1975) 
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Lopes (2003) diz, ainda, que a Literatura precisa romper com ―esse 

emaranhado das trocas sociais‖ (p. 14), cuja base é econômica. A literatura é 

uma forma discursiva diferenciada que proporciona a liberdade que abre espaço 

para o ―manto liso da cultura‖ (p,14). A literatura é um discurso imprevisto, fora 

da ordem da necessidade, não deve ter uma função pragmática, formativa que 

não ela mesma e como tal deve ser respeitada. 

Lopes afirma que se faz necessário dar uma resposta a questão ―o que é 

Literatura?‖ (2003, p. 14) A estudiosa cita Goodman que reflete não só sobre ―o 

que é arte?‖, mas ―quando há arte?‖ (GOODMAN, 1996, p. 58) e acrescenta, 

ainda, outra questão ―tudo pode funcionar como arte?‖. O objetivo da teórica 

não é analisar tais questões, mas a possibilidade de (re)colocar a questão de 

modo que se perceba a diferença entre ―o que é‖ e ―quando há‖ se revele não-

pertinente. (LOPES, 2003, p.15) 

E declara que duas características mostram o tipo de relação em que o 

literário se apresenta como literário: ―a não resolução do conflito entre o 

pragmático e o não-pragmático‖ e o desencadeamento de um ―movimento do 

pensamento sem assunto ou tema predeterminado‖. (LOPES, 2003, p.15). Em 

outras palavras, questionamo-nos: o que está sendo lido e quem o lê. 

Para Lopes (2003) até mesmo a apresentação da obra literária como 

produto de mercado deveria ser de forma diferenciada. Afinal, o texto literário 

não se reduz ao utilitário, diferentemente do texto comum. A autora critica o 

que chama de ―vulgata pós-modernista‖ de adaptação ao mercado. Nessa 

vulgata estariam a paródia e a recusa ao hermetismo. Diz ainda que se deve 

evitar a leitura fácil, pois não oferece obstáculo ao leitor, não lhe proporciona 

nenhuma reflexão. É importante salientar, ainda, os aspectos sociais que, direta 

ou indiretamente, estão expressos na obra, mas que ficam à margem dos 

debates empreendidos entre professores e alunos. 

 Em suma, retomando o título da obra de Lopes, acrescentamos: trata-se 

de uma defesa da liberdade, da diversidade de ideias, trata-se de perguntar 

como a escola está trabalhando as obras literárias, trata-se de questionar que 

tipo de sujeito-leitor ela está formando, trata-se de saber qual é o papel do 

professor. 

 
Literatura e Sociedade 
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Cada sociedade tem suas normas internas e cabe-nos compreendê-las 

para que possamos entender seus valores, seus costumes e sua cultura. 

Entender a cultura de um povo é entender a sua própria realidade social. ―Cada 

cultura é o resultado de uma história particular, e isso inclui também suas 

relações com outras culturas, as quais podem ter características bem diferentes‖ 

(SANTOS, 2005, p. 12). 

É tênue a relação entre Literatura e Sociedade. Lembremos que o 

desenvolvimento da sociedade brasileira, ou melhor, de sua cultura, é 

acompanhada pelo ―nascimento‖ da Literatura brasileira, isto é, o 

desenvolvimento da cultura brasileira precede o da Literatura.  

A chegada da família real ao Brasil em 1808 eleva o Brasil à Categoria de 

Reino Unido como também há uma dinamização da vida cultural. É o que 

assevera José Aderaldo Castello: 

 

A proteção ao comércio, à indústria, à agricultura; as reformas 
do ensino, criações de escola de nível superior e até o plano 
que se realizou,  de criação de uma universidade; as missões 
culturais estrangeiras, convidadas e aceitas pela hospitalidade 
oficial, no setor das artes e das ciências; as possibilidades para 
o comércio do livro; a criação de tipografias, princípios de 
atividade editorial e da imprensa periódica; a instalação de 
biblioteca pública, museus, arquivos; o cultivo da oratória 
religiosa e das representações cênicas. (CASTELLO, 1969, p. 
38) 

 

Outro fator importante que despertou nos intelectuais e artistas da época a 

necessidade de criar uma cultura genuinamente brasileira foi a Independência 

do país em 1822. Todos esses fatores contribuem para que literariamente em 

1836 tenhamos o nosso primeiro movimento literário anticolonialista e 

antilusitano: Romantismo cuja proposta é a construção de uma identidade 

nacional através da valorização do regionalismo, da pesquisa histórica, 

linguística e folclórica.  

Dessa forma, à medida que a sociedade desenvolve-se, a Literatura 

brasileira torna-se mais substancial e volta-se para a realidade social.  Em 1844 

tem-se a publicação do primeiro ―romance‖ em língua portuguesa: A 

Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. O romance procurou definir a 
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identidade cultural do país tentando responder perguntas, como: qual a nossa 

verdadeira identidade? Nas palavras dos professores Cereja  & Magalhães: 

O romance, muito mais do que a poesia, procurou dar respostas 
imediatas a essas perguntas, assumindo o papel de principal 
instrumento de construção da cultura brasileira. Assim, 
procurando ‗re-descobrir‘ o país, o romance brasileiro está 
radicalmente ligado ao reconhecimento dos espaços nacionais, 
tomado em três frentes: a selva, o campo e a cidade (...) 
(CEREJA & MAGALHÃES,  1995, p.  154)  

 

Constatamos, portanto, que a cultura se ―manifesta por meio de tudo 

aquilo que produz o ser humano para satisfazer as suas necessidades e viver em 

sociedade (DIAS, 2005, p. 52). Para viver em sociedade, o homem necessita, 

além de bens de produção e bens de consumo Entre os bens de consumo há a 

Arte (Literatura), através de deus produtos: romances, poesias, contos, crônicas 

etc 

 

Considerações finais 

 

  O termo Literatura nos remete a uma pluralidade de conceitos. Contudo, 

o mais interessante é compreender de que forma esse conhecimento é elaborado 

pelo escritor e (re)elaborado pelo leitor. 

  A Literatura é produzida por um indivíduo que faz parte de um contexto 

social. Assim sendo, é um produto visível nas livrarias, estudada nas escolas e 

pesquisada nas universidades. Todo ano, inúmeras instituições promovem 

congressos, simpósios, seminários para melhor compreendê-la. Isso porque ela 

não nasce de um processo puramente intuitivo e/ou imaginativo. Para dar-lhe 

forma é preciso pesquisa, dedicação, aprimoramento da escrita, já que a arte 

literária está vinculada eminentemente à palavra escrita. 

 Em uma cultura marcada pelo capitalismo, precisamos entender que tipo 

de Literatura está sendo produzida e quem a está consumindo. Há uma 

Literatura artística e há uma Literatura massificada. A primeira vale pelo culto; 

a segunda, pela sua exposição. É essa última que cada vez mais tem ganhado 
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destaque pela mídia. De modo geral, Entre as obras que são Literatura e as que 

não são Literatura há uma linha tênue. 

 Por fim, a Literatura é um produto social cuja relação com os homens 

tem se tornado cada vez mais distante. É preciso, pois estreitar esses laços, 

sobretudo dentro do contexto escolar e universitário. 
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A CULTURA POPULAR NORDESTINA NO ENGENHO TEATRAL 

MODERNO DE JOAQUIM CARDOZO 
 

Nadja Maira Baltazar da Silva159 

Jairo Nogueira Luna160 

 

A produção teatral do engenheiro-poeta-dramaturgo se inicia na década de 1960  

com a publicação de O Coronel de Macambira (1963), primeira peça de teatro 

do autor, drama desenvolvido como a encenação de um bumba meu boi, parte 

do universo folclórico pernambucano, indo até os anos 70, quando foi publicado 

seu último drama: Antônio Conselheiro (1975). Nesse sentido, este trabalho se 

propõe a estudar e analisar esse construto dramatúrgico, com base na Teoria da 

Literatura e na Crítica Teatral dentro da concepção de teatro moderno, na 

intenção de demonstrar a relevância da construção dramatúrgica de Joaquim 

Cardozo para a literatura e dramaturgia brasileira pernambucana. A fim de 

demonstrar os aspectos culturais nordestinos presentes nestas peças, verificar 

nelas as características do teatro medieval e grego, analisar seu caráter critico- 

social e evidenciar as dimensões líricas presentes nesta dramaturgia. Por meio 

de  pesquisas bibliográficas, na obra teatral do autor, não esquecendo que o 

estudo ainda está em andamento, assim analisamos por hora: O Coronel de 

Macambira (1963), De uma Noite de Festa(1971), Marechal, Boi de Carro 

(1975). Sem abrir mão,  de uma breve  visita ao Teatro Joaquim Cardozo, 

localizado em nossa capital Recife , no intuito de investigar que fato seu nome 

nomeasse o teatro, e se possível, assistir neste alguma encenação de suas peças. 

Onde, Joaquim Cardozo vem  com um tímido resgate popular iniciando e 

apurando suas críticas socais nas duas primeiras obras, para por fim verificar-se 

no seu último bumba, um engajamento maduro expressado de forma  explicita, 

mas que não despreza o rito popular do bumba-meu-boi no seu 

desenvolvimento.  À luz das contribuições teóricas de Luna (2015), Pallotini 

(1988), Dantas (1985) e Leite (2001), além de Paiva (2009) e De Pádua (2009). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Joaquim Cardozo.  Cultura Popular Nordestina.  Teatro.  

Semiótica do teatro. Análise literária. 

 

Abstract: Theatrical production of the engineer-poet-playwright began in the 

1960s with the publication of The  Colonel of Macambira (1963), the first play 

by the author, drama developed as the staging of a bumba my ox, part of the 

folkloric universe of Pernambuco , going until the 70's, when his last drama was 

published: Antônio Conselheiro (1975). In this sense, this work intends to study 

and analyze this dramaturgical construct, based on Theory of Literature and 

Theater Criticism within the conception of modern theater, with the intention of 

demonstrating the relevance of the dramaturgical construction of Joaquim 
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Cardozo for Brazilian literature and dramaturgy Pernambuco. In order to 

demonstrate the Northeastern cultural aspects present in these plays, check in 

them the characteristics of medieval and Greek theater, analyze their critico-

social character and highlight the lyrical dimensions present in this dramaturgy. 

By means of bibliographical researches, in the author's theatrical work, not 

forgetting that the study is still in progress, so we analyze for hours: The Colonel 

of Macambira (1963), From a Night of Feast (1971), Marshal, steer by car 

(1975). Without giving up, a brief visit to the Joaquim Cardozo Theater, located 

in our capital Recife, in order to investigate the fact that his name named the 

theater, and if possible, to watch in this some staging of his plays. Where, 

Joaquim Cardozo comes with a timid popular rescue starting and clearing his 

social criticisms in the first two works, to finally verify in his last bumba, a 

mature engagement expressed explicitly, but does not despise the popular rite of 

bumba- my-ox in its development. In light of the theoretical contributions of 

Luna (2015), Pallotini (1988), Dantas (1985) and Leite (2001), besides Paiva 

(2009) and De Pádua (2009). 

KEY WORDS: Joaquim Cardozo. Popular Northeastern Culture. Theater. 

Semiotics of the theater. Literary analysis 

 

Introdução 

  A produção teatral de Joaquim Cardozo se inicia na década de 1960,  com a 

publicação de O Coronel de Macambira (1963), drama desenvolvido como a 

encenação de um bumba meu boi, parte do universo folclórico pernambucano, 

indo até os anos 70, com Antônio Conselheiro (1975), que busca em seu enredo 

recriar a saga de Canudos, com base em Os Sertões de Euclides da Cunha. 

Dentro de escolhas de temas como estes sempre ligados ao nordeste.  ―Pode-se 

imaginar que, já há muito tempo fora do Recife, talvez Cardozo observasse o 

folclore de sua terra com os olhos de alguém de fora, com o olhar de quem vê de 

longe‖. (NASCIMENTO, 2007. p. 169), onde mostra - se, por conseguinte, muito 

envolvido com as questões do folclóricas pernambucanas e movimentos sócio-

culturais típicos do nordeste.   Mas o que mais destaca- se nesta produção de 

Cardozo, o que a faz ser irreverente ―é a dimensão crítica e social que ele confere 

a seus textos‖. (LEITE, 2001, p. 3). 

                Nesse sentido, esta  engenhosa obra teatral foi uma espécie de 

ampliação da expressão poética, bem esclarecido por Dantas (1985): ―Para 

Cardozo, o teatro representou, por assim dizer, para dar expressão à sua 

vocação para uma poesia, viva, permeada de ação e movimento.‖ (DANTAS, 

1985, p. 45). As quais em nesse âmbito  de execução se assemelham às da época 
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medieval e da antiguidade grega, através de seu alto teor oral, nas quais o 

espaço cênico relaciona-se de modo claro com o espaço circular de praça, lugar, 

onde na Roma Antiga, por exemplo, aconteciam as apresentações dramatúrgicas 

de autores como Sêneca, Terêncio e Plauto.  

Obras aqui destacadas por serem aquelas sempre calcadas no apego e na 

relevância que o engenheiro-poeta- dramaturgo tinha à sua região, porém não 

mais como nas poesias do livro Poemas (1947), presas a um universo 

circundante, como a flora nordestina e com ruas do Recife, e sim às imagens 

ligadas ao Sertão, as suas manifestações folclóricas, tradições e principalmente 

às realidades desse povo.  

 

1.O Coronel de Macambira (1963): Do Regaste Popular Ao Início Das 

Criticas Sociais  

Livro que ocupa lugar de realce na dramaturgia de Joaquim Cardozo, em 

favor de ser seu primeiro Bumba, sendo quase o único texto de teatro conhecido 

por um público mais numeroso e com superior quantidade de montagens. De 

acordo com (LEITE, 2001, p. 3), a transfiguração poética que Cardozo faz 

realização ao compor O Coronel de Macambira é tomada a partir de um 

paradigma traçado entre este e o Bumba- meu- boi do Capitão Antônio Pereira, 

coligido por Ascenso Ferreira. ―Nesse texto, se por um lado se apropria da 

cultura popular para construir sua obra, como ele mesmo diz no posfácio do 

livro161, por outro, contribui com a cultura erudita e impõe dignidade à popular, 

sempre olhada como arte menor.‖ (DE PADUA, 2009, p.2). 

 Retomando, assim o aspecto perdido no Bumba do folclore, ao repor o 

boi no centro do enredo, é composto de fragmentos, inserindo diversas figuras 

denominadas, de acordo com (LEITE; 2001; 4) ―personagens morte‖: a 

Aeromoça e o Soldado da Coluna, os quais passam a formar uma tríade com o 

boi, que trazem consigo a crítica a um Brasil melhor. As demais personagens são 

formadas por personalidades de estereótipos típicos da região nordestina: o 

                                                           
161

A composição deste Bumba-meu-boi representa a realização de um projeto que há muito tempo me 

prometi, pois, sempre considerei vivo e atuante este gênero de teatro popular brasileiro; a sua decadência, 

o seu deperecimento correspondem,apenas, a estes mesmos sintomas de declínio na vitalidade, e nas 

condições econômicas do próprio povo deste país, cuja miséria vem sempre crescendo, como pude 

constatar pela observação direta, em mais de cinqüenta, dos sessenta e muitos anos que já vivi. [...] 

(CARDOZO, 2001, p. 95) 

https://www.sinonimos.com.br/montagens/
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Capitão, o Coronel, o Valentão...Uma e outra, apresentam falas com notável 

musicalidade, em favor das rimas presentes nos finais de cada fala, o que a 

aproxima textualmente e liricamente à uma narrativa de cordel: 

 

Capitão:[...]             
                   Sou conde condecorado 
                   Senhor de grande solar 
                   Comigo trago mandato  
                    De tudo remediar 
 
                   Sou conde condecorado 
                   Com a cruz do Tempo e do Ar 
                   Sou comandantes das nuvens  
                   Errante no pelejar. [...] (CARDOZO, 2001, p.16) 

 
Tais características aproximam o teatro de Cardozo, das manifestações 

orais, tanto pela simplicidade da estética, pelo lirismo, ou, pela discutida 

linguagem, e também, em consequência do aspecto da coralidade presente em 

seus textos na qual é perceptível a partir de uma classificação personagens 

alegóricos que se deslocam por espaços marcados por uma atmosfera realista. 

Mesmo com esta transmutação, que o engenheiro-poeta-dramaturgo instaura, 

não deixa de haver nessa obra teatral, momentos de singela observação e 

valorização à fauna típica do sertão nordestino, por exemplo, no canto das 

Cantadeiras presente final do primeiro quadro. Em que evoca os cantos de 

pássaros habitantes da região sertaneja do nordeste, o Guriatã, o curió, o papa- 

capim... entre outros. E o ―meu‖ galo de campina como o eu lírico refere- se, uso 

pronominal o qual reforça essa ideia de exclusividade dessas aves ao sertão: 

 
 Cantadeiras:  Guiratá, curió 

Oh! Patativa galada 
Oh! Meu galo de campina 
Cantando desde a alvorada 
                Sabia da mata, sabiá 
                Sabiá gongá 
[...] 
Cantando vamos ao longe 
Pela estrada do sertão 
Cantando, vamos cantando 
Salvar o boi e a nação.  
[...] (CARDOZO, 2001, p.50) 
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 Onde vê-se um tom saudosista, remetente ao assumido no Romantismo, 

dentre outros por Jose de Alencar e por Gonlçalves Dias, autor de ―Canção do 

Exilio‖, poema com o qual, esse recorte de cena de O Coronel de Macambira faz 

dialogo, em favor do também canto à sua terra, como no texto de Dias, onde de 

maneira semelhante, mensura  um sabiá, assim como no texto romântico: 

―Minha terra tem palmeiras, /Onde canta o Sabiá...‖ (DIAS,1959,p.2), mas de 

sabiá particularizado à região nordestina: o sabia- gongá, diferenciação vista 

através da inserção do adjetivo ―gongá‖ ao substantivo sabiá, criando, 

consequentemente, esse o novo significante.   Em outro momento o autor volta 

a trazer  os valores culturais do povo do nordeste: na figura do Retirante, o qual 

faz lamentações sobre o sofrimento que passou, na busca de uma vida melhor 

na capital, que na maioria das vezes era falha para estas pessoas, pois sem grau 

de instrução e falta de experiência dificilmente encontravam trabalho, vivendo, 

assim, em condições lastimáveis: 

 

         Retirante: Volvi com o rosto marcado 
De duas marcas de chama: 
- Duas vivas queimaduras.... 
[...] 
Da primeira foi a sede 
A chama em que me queimei; 
[...] 
Mas, encontrei no caminho 
Alguns amigos leais 
Meu padrinho Padre Cicero 
No Crato e no Juazeiro 
[...] (CARDOZO, 2001, p. 73) 
 

Em pleno sofrimento, de volta a uma terra seca e quente,  o eu lírico vê-se 

numa situação, onde a  única solução encontrada, após tempos e tempos longe, 

é pedir ajuda divina ao  Padre Cícero, tom esperançoso inferido a partir da 

adjetivação que o retirante dá ao santo: ―amigo leal‖, mesmo diante de tantas 

atitudes sem sucesso,   o que permite notar, portanto, nessa cena, uma devoção 

característica dos nordestinos. Desta forma, é conseguida uma aproximação 

entre o leitor-espectador de um universo espetacular bem próximo da realidade 

vivida pelo público que participa das representações populares. Em vista da 

riqueza  discutida empregada por Cardozo  para  construir essa obra, pela  e 

simplicidade vocabular da qual faz uso, uma vez que temos uma linguagem sem 
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rebuscamentos, e com expressões, como a princípio desta analise discutas: 

particulares do interior da região do nordeste, sem esquecer-se particular  

resgate da cultura desse povo tão castigado pela seca e pela sociedade. 

 

2.De Uma noite de festa (1971): O Retrato da Noite de Natal e O 

Desvelamento Social 

 Nesta peça o dramaturgo poeta consegue a maneira mais bem 

arquitetada, calculada e construída de seus bumbas, em três quadros, 

constituídos de fragmentações sem dependência entre si, nesses fragmentos são 

aprofundados assuntos, e criadas personagens. Nisso seus quadros servem de 

espaço de um microscomo  de ações, imagens, temas, palavras versos ... assim,  

esses quadros são configurados como pequenas peças dentro do todo da obra. 

Ocorre a  respeito dos animais, uma diferenciação entre esta e O Coronel de 

Macambira: 

 
Em De uma noite de festa já não existem nem animais nem fantásticos 
construídos à semelhança daqueles da matriz folclórica utilizada por 
Cardozo para compor seu primeiro Bumba-meu-Boi. Os animais neste 
Boi têm fala, o que não ocorre no Bumba popular, e estão todos 
inseridos num plano onírico, a saber, no segundo quadro o sonho de 
bastião. (LEITE, 2001, p.2) 
 
 

 Nesse âmbito, esse drama é espaço imaginário composto por fronteiras 

carregadas de arbritariedade, nas quais o autor determina o solo da cultura e da 

topografia das possibilidades da ação dramática retalhada. O mais peculiar é a 

relação que essa retaliação assume: primeiro quadro, predomina a perspectiva 

da realidade; no segundo, uma perspectiva onírica e, no terceiro, uma síntese 

entre o mágico, o real e o onírico.  No quadro inicial, vemos no seu o anúncio 

introdutório, que é trazido pelas Cantadeiras,  citações de nomes das mais 

variadas localidades pernambucanas, entre praias, cidades... No canto em 

questão há por conseguinte uma forte valorização da terra natal do autor, 

através desse canto aos nomes das terras pernambucanas. Onde chama atenção 

o mencionar da nossa Garanhuns, localizada no centro do agreste Meridional do 

estado: 

 
Cantadeiras:      Manguezal do Mamanguape 

Na barra de Coqueirinhos; 
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Na da Ponta da Pedra;  
Cabo de Santi Agostinho. 
                        É Garanhuns 
                        É Guribem 
                        Tapirahim 
                        Tracunhaém 
[...] (CARDOZO, 2001, p.21) 
 

  O valor que Cardozo concebe à sua região continua mais nítido ao seguir-

se as observações do  primeiro quadro os personagens se dirigem à missa de 

Natal em Nazaré, fato que faz o leitor perceber que sua titulação De uma noite 

de festa não  é empregada apenas em favor do festa do Bumba-meu-boi, mas 

também por se tratar de um auto de natal, no qual as personagens geralmente 

situados em uma esfera sobrenatural – A Virgem Maria, Os Reis Magos, os 

Anjos – ―são despidos de suas auras místicas, trazidos para um outro contexto 

cultural: o nordeste brasileiro, telúrico, e mítico. Assim ocorreu com o teatro 

medieval, em cuja fonte Joaquim Cardozo teve o seu aprendizado. (DANTAS, 

1985, p.47).  Fato reforçado pelo uso da localidade pernambucana de Nazaré da 

Mata, ao invés da cidade árabe de Nazaré, local onde realmente se deu o 

nascimento do menino Jesus: 

 

Capitão:              Aos senhores apresento 
O meu saudar, e previno 
Que hoje é o maior dos dias. 
– Dia feliz e divino. 
Dia em que na Palestina, 
Numa simples manjedoura, 
Nasceu nosso redentor. 
[...]   (CARDOZO, 2001, p.29) 
 

Esta viagem feita pelos personagens  pode ser relacionada com os 

movimentos de romaria, atividade religiosa muito comum nas práticas 

religiosas do interior  do nordeste. Ainda nesta cena da romaria, entram no 

texto os Mamulengos, com a suas peculiares denominações linguagem de siglas 

e também linguagem na forma de siglas, são figurados de maneira monstruosa e 

deformada, isto em favor de uma critica à deformação dos organismos, 

departamentos e superintendências, governamentais ou privadas que 

representam: 
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 DASP:- OEA COCEA, DENOCS, ESSO 
IST KAMI NAZARÉ? 
 

 DENOCS:- COCEA SUPRA, DASP, KAMI 
NAZARÉ KOME COM UNESCO. 
IAA IARIRGA CADE. [...] (CARDOZO, 2001, p.33) 

 

Tempo depois, o cenário muda, começando a retratar um ambiente de 

presépio num pátio de igreja todo ornamentado para a missa natalina. ―Ao 

centro o Menino Jesus, deitado sobre a palha do seu berço humilde, junto à 

Virgem Maria e São José. Ao lado, no recesso da manjedoura, o boi e o burro; 

em torno do menino...‖ Além dos os pastores e dos três reis magos, estes com 

suas vestimentas antigas e históricas despidas, aparecem em trajes civis do 

século XX, simbolizando três figuras da alta burguesia, nesse contexto não 

trazem ao Deus menino ouro, incenso e mira, mas o ouro, e outros presentes 

com valor capital, demonstrando o desejo de poder e conquistas do homem 

moderno: 

 

Primeiro Rei Mago: Meu Senhor, menino-rei 
      Anjo-rei, aqui vos trago 
      Minha oferta, meu presente: 
      Que é ouro, o eterno ouro... 
      [...] 
 

Segundo Rei Mago: Não é Mirra o presente 
     Que aqui venho oferecer 
     [...] 
     Em seu nome é que ofereço 
     Não petróleo realmente, 
     [...] 
 

Terceiro Rei Mago: Não foi possível mais, vós  
      Trazer incenso, Eminência 
      Como há séculos vos trouxe 
      [...] 
      Meu presente, Eminência, 
      É a Anti-matéria! [...] (CARDOZO, 2001, p. 44-49) 
 

Além dos personagens dos Três Reis Magos e também da Virgem Maria... 

Cardozo traz para sua peça o Rei de Baralho, o Cavalo de Carrossel, o que faz 

com que De uma noite de festa tenha determinada aproximação em aspectos de 
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forma e função de enredo às personagens de Lewis Carroll162, em seus livros 

sobre Alice, pois assim como Joaquim, Carroll era matemático, e em vista disso, 

empregava em seus escritos conhecimentos matemáticos, como o da lógica 

simbólica...  Após esse momento alegórico, o foco é voltado para o drama do boi, 

este que desta vez desaparece, nisso Catirina, Bastião e Mateus vão à sua 

procura em pleno sábado de aleluia, o que mais uma vez possibilita relacionar 

esse enredo teatral à historia de Jesus Cristo.  Um tempo depois o encontram e 

iniciam um cortejo (um coro), em que lamentam-se pois este está ferido: 

 

Coro geral: Meu boi, meu boi, meu boi 
 Morreu, 
 Meu bem 
 Não sei, não sei, o que  
 Será 
 De Mim também! [...] (CARDOZO, 2001, p. 123) 

  
 Quando o coro acaba o boi reanima-se, e em favor disso as personagens 

se animam iniciando mais um canto, em que dizem que ele vai ser levado para a 

manjedoura celeste em Belém, o que reconecta novamente esse rito do bumba 

ao festejo de Natal, por meio de onde entendemos a afirmação de Dantas (1985) 

de tratasse de fato de um auto de Natal, que ganha destaque por atingir ― um 

alto grau de poeticidade, fundindo as crenças, as superstições populares em um 

clima de magia e realismo[...]DANTAS. 1985, p. 47). Mas com grande teor 

crítico para as instituições sociais: o desvelamento social trazido no bumba. 

 

3. Marechal, boi de carro: O Último Bumba E A Intensificação Do 

Desvelamento Sociocultural 

 Nesta obra vê-se a imagem do bumba mais melancólico e urbano da 

dramaturgia cardoziana, em que numa alegoria à situação do brasil naquela 

época que se encontrava em subjeição militar, onde logo no inicio da peça, no 

qual três figuras,  que segundo Leite(2001) são formas de comentaristas 

históricos, pois fazem a narração dos últimos e violentos fatos ocorridos na 

região: 

 
Primeiro homem: O poder não está nas armas 

                                                           
162

Lewis Carroll (1832-1898) escritor e matemático inglês. É o autor do livro Alice no País das 

Maravilhas. Foi um dos precursores da poesia de vanguarda. 
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                                Não está na força a coragem 
                                [...] 
Segundo homem:  Bem armados é que estavam,  
                                De punhal e mosquetão 
                                [...] 
Terceiro homem:  Logo quando  
                                Na cidade se instalaram, 
                                Depois de tantas pessoas 
                                Terem ferido ou matado 
                                À nossa matriz rumaram 
                                À nossa grande  matriz  
                                [...] (CARDOZO, 2001, p.15) 

 
 No apelido ao boi que intitula o livro é notável um teor critico e  ambíguo 

que  rompe a objetividade aludida, de modo que marechal é o termo utilizado 

para o individuo que cuida de cavalos, palavra assim relacionada à condição de 

servo, nessa concepção. Contudo, conhecesse frequentemente por marechal o de 

posto mais alto no exercito, significado que traz consigo um sentido negativo em 

relação à historia brasileira, associando com isso  com sua organização sintática: 

Marechal, boi de carro as ideias de grande/ pequeno,  forte / sem forças. Titulo 

muito bem observado outra vez por Leite (2001): ―Numa possível interpretação, 

é como se o autor  ou o povo, no plano ficcional, que tanto respeita e admira 

esse boi, quisesse nos dizer: este é o marechal que legitimamos como servo e 

superior.‖ (LEITE, 2001, p.2).   

Mas o destaque deste bumba, está no estranhamento que Joaquim 

Cardozo cria ainda no seu primeiro quadro, estranhamento distinto daqueles 

vistos nas duas peças anteriores. Remete a isso no tom de deboche que emprega 

no uso da personagem de personagem de maneira estereotipada, em que traz, 

inclusive, a transcrição fônica da forma peculiar de falar do Matuto. 

Personagem que se lamenta criticamente, muitas vezes, mesmo que Capitão o 

considere um cretino, vem com tais críticas de forma mais explicita do que o que 

em De uma noite de festa ainda ficava subtendido com o Retirante: 

 

Capitão: Você também vai voltando? 
 
Matuto:Inhor não, tou é chegando, 

  Tou vindo de serra em seca 
  Do véio sertão sou fio. 
  Vim das serras sobre as serras 
  Pra que lugá sei não. 
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Catirina: Mas por que deixou sua terra? 

 
Matuto: A terra é que me deixou.  [...] (CARDOZO, 2001, p. 38-39) 

 
 Desse modo, Cardozo vem com uma narração pretérita no intuito de por 

o leitor ou o publico mais criticamente dentro do desenvolvimento do enredo. 

―Constrói também um dos mais elaborados quadros da sua dramaturgia, na 

perspectiva da narrativa épica brechtiana.163‖(LEITE, 2001, p.4).  Assim, no 

segundo quadro eis que se dá o único momento em que Marechal, boi de carro é 

dramatizado somente através de uma narração, quando Mateus começa a contar 

sobre seu encontro com Macunaíma, em uma roda de conversa, após de um dia 

cansativo à procura do boi que tinha sido levado para leilão. Pratica típica das 

tradições orais nordestinas: 

 

Mateus: 
 [...] 
           Pela estrada de Goiânia 
           [...] 

Ia assim a caminhar 
Quando vi que certo vulto estava se aproximando... 
[...]  
Pensei que fosse lobisomem 
Até que de perto chegando vi que era o preto safado 
Sem vergonha, sem caráter,  
Macunaíma chamado; [...] (CARDOZO, 2001, p. 49-51) 
 
Trecho em que pode-se notar uma reconstrução calcada numa 

superposição e aglutinação nas formas de contar fazendo a partir disso a 

construção de uma delicada intertextualidade com o romance de Mario de 

Andrade. Na qual Macunaíma figurasse na imagem de uma imagem sonhada 

(um personagem morte, assim como o Capitão de Coronel de Macambira). 

Representação, explicada por meio do conceito de dupla denegação, termo da 

psicanalise que implica em trazer à consciência elementos reprimidos que são 

por ela negados, assim: ―Na evocação do sonho e da lembrança, o autor 

apresenta um poderoso recurso para discutir este embate ideológico 

                                                           
163

Relativa à técnica teatral desenvolvida por Bertolt Brechtdramaturgo  e poeta alemão que, entre outras 

coisas, faz uso de uma exposição dialética, clara e inteligível e que procura obter da plateia uma atitude 

crítica em relação aos fatos encenados, um distanciamento emocional: teatro épico brechtiano. 
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construindo personagens dotados de uma dupla função: interagem ao mesmo 

tempo dentro do enredo e da própria sociedade. ‖(PAIVA, 2009, p.87) 

No final do drama conseguem resgatar do boi do leilão, porém este é 

encontrado ferido, logo veem com um curandeiro para cura-lo, o que remete 

também às práticas do povo do interior do nordeste: ir em busca de 

conhecimentos populares para curar doenças, ao invés de ir ao médico, estás 

pessoas proveriam e proverem rezas que são passadas de geração a geração de 

maneira oral, vejamos o um pouco desta do Bumba: ― Contra o cão faminto e 

guenzo/ Contra o pé de um bode coxo ...[...] Eu te benzo, benzo, benzo / Por três 

vezes neste arrocho... [...](CARDOZO, 2001. p.95).  

Porém a tentativa de cura é em vão o boi morre e em oposição aos dois 

primeiros bumbas cardozianos que sempre terminam em festa e alegria, este é 

finalizado com uma despedida cheia de dor: uma cerimônia fúnebre que se 

alarga no rito do Bumba-meu-boi, em forma de um aboio feito por Mateus: ― 

Adeus, Brejal! Adeus Brejal! [...] minhas terras/ seus cercados/ nunca mais[...]‖ 

(CARDOZO, 2001, p.105). Bem peculiar à cultura do sertão nordestino: onde 

boiadeiros fazem cantos como esse para levarem seu gado pelas estradas. E com 

um olhar mais atento conseguimos ver nessa despedida um desvelamento de 

uma ânsia pela liberdade do território e daquele que nele vive. 

 
Considerações finais 

 No percurso aqui realizado em parte da obra dramatúrgica de Joaquim 

Cardozo foi possibilitada a verificação do resgate da cultura popular do povo da 

região nordestina, ao construir o primeiro de seus dramas Coronel de 

Macambira, que tem construção baseada no rito do bumba-meu-boi, trazendo 

consigo também o início das críticas sociais as quais serão intensificadas a cada 

peça.  Na segunda dramatização Cardozo vem com um auto de natal 

configurado em Bumba (De uma noite de festa), mas um bumba que traz à tona  

questões sociais não tão discutidas, em uma mesclagem de magia, realidade e 

sonho, além de propriedades técnicas de escrita perspicazes, estas até 

semelhantes às de Carroll. 

Nesse âmbito, em sua última composição teatral que retoma o rito 

popular do boi: Marechal, boi de carro, o engenheiro propõe-nos um 

desvelamento social bem mais intenso e amadurecido que nas duas obras 
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anteriores, em consequência do teor não mais implícito, e sim explicito e 

objetivo através do qual traz as críticas. Peça que representa essa evolução 

dramatúrgica de Joaquim Cardozo, em favor da sua elaboração técnica em que 

podem ser verificadas, por exemplo, técnicas da narrativa épica de Brecht, e dos 

recursos intertextuais peculiares que faz. 
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A TRADUÇÃO SEMIÓTICA ENTRE A MINISSERIE E O ROMANCE 
BRUXAS DE SALEM: UM ESTUDO SOBRE A DEMONIZAÇÃO 

FEMININA A PARTIR DO ESTEREÓTIPO DA BRUXA 

 

Thales Soares da Silva*164 

Clarissa Loureiro  

Este trabalho pretende estabelecer um estudo comparativo da obra ―O livro 
perdido das bruxas de Salem‖ de Katherine Howe (2010), com a minissérie 
também intitulada ―Bruxas de Salem‖ criada por Adam Simon e Brannon Braga 
(2014), buscando discutir como ambas as linguagens recriam a imagem 
arquétipo da bruxa medieval com um forte discurso feminista. Para tanto, 
observa-se como se dá o processo de tradução semiótica, focando-se como, 
tanto na linguagem midiática, quanto na literária há a recriação de costumes e 
ritos satânicos em função da sobrevalorização da voz feminina num espaço 
dominado por um discurso patriarcal e católico. Trata-se de um trabalho 
bibliográfico e tem como autores os seguintes teóricos: Bakhtin (2002) para o 
estudo da estética do romance, Santaella (2011), para o fornecimento dos 
fundamentos gerais da Semiótica e Plaza (2003), para a fundamentação da 
tradução intersemiótica. A contribuição deste trabalho está em revisitar a 
imagem da bruxa, discutindo como seus ritos são manifestações de 
emancipação feminina e elementos relevantes para a recriação da vivência 
feminina numa comunidade patriarcal, fornecendo um olhar mais crítico de 
leitores sobre a relação indivíduo e sociedade. Sendo assim, por meio da 
criticidade dos leitores, este trabalho proporcionará um olhar maisanalítico e 
amplo por parte dos dogmas medievais ao impor a mulher como um objeto de 
inferiorização, e como ela buscou a sua força através da bruxaria mostrando o 
seu intelecto e independência.  

PALAVRAS-CHAVE: Bruxa. Identidade. Leitura. Semiótica. Sociedade. 

 

ABSTRACT: This work intends to establish a comparative study of Katherine 
Howe's "The Lost Book of Witches of Salem" (2010), with the miniseries also 
entitled "Witches of Salem" created by Adam Simon and Brannon Braga (2014), 
seeking to discuss how both the languages recreate the archetype image of the 
medieval witch with a strong feminist discourse. In order to do so, one observes 
how the process of semiotic translation takes place, focusing on how both in the 
mediatic language and in the literary one there is the re-creation of satanic 
customs and rites due to the overvaluation of the female voice in a space 
dominated by a patriarchal discourse. It‘s a bibliographical work and has as 
authors the following theoreticians: Bakhtin (2002) or the study of the 
aesthetics of the novel, Santaella (2011), for the provision of the general 
fundamentals of Semiotics and Plaza (2003), for the foundation of the 
intersemiotic translation. The contribution of this work is to revisit the image of 
the witch, discussing how her rites are manifestations of feminine emancipation 
and relevant elements for the re-creation of female experience in a patriarchal 
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community, providing a more critical view of readers about the relationship 
between individual and society. Thus, through the criticality of the readers, this 
work will provide a more analytical and broad look on the part of the medieval 
dogmas by imposing the woman as an object of inferiorization, and how she 
sought her strength through witchcraft showing her intellect and independence. 
 
KEYWORDS: Witch. Identity. Reading. Semiotics. Society. 
 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Sistema de Informações Sobre 

Pós-Graduação e Pesquisa (SISPG), que busca estudar como a articulação da 

minissérie ―Salem‖ com o romance intitulado ―Livro perdido das bruxas de 

Salem‖ transmite o processo de tradução semiótica, como artifício relevante 

para estudo da teoria da literatura comparada, tendo enfoque ao estudo de 

gênero.  A intenção é de compreender como estas duas linguagens dialogam 

para a compreensão e constituição da identidade feminina demonizada, 

associada à bruxa por um imaginário medieval ocidental. Assim, foca-se num 

estudo acerca da tradução semiótica do romance ―Bruxas de Salem‖ para a 

minissérie, observando-se como ela reinventa o ethos feminino da bruxa 

demonizada. Deste modo, a proposta central desse trabalho é do 

estabelecimento de um estudo comparativo entre a Minissérie ―Salem‖ e o livro 

―Livro perdido das bruxas de Salem‖, buscando estudar a reinvenção do 

conceito de bruxa a partir da discussão feita pelo filme e pelo livro acerca do 

Episódio de Salem165. 

O desenvolvimento deste artigo se inicia com a base teórica para a construção 

analítica de todo o trabalho em estudo. A tradução semiótica por Lucia Santaella 

(2011) da qual afirma que os esboços semióticos se detêm nos estudos dos 

signos. Deste modo, eles servirão como ponto-chave para a análise das imagens 

do arquétipo de bruxa numa leitura midiática e literária. Logo após, têm-se as 

                                                           
165

 As acusações de bruxarias começaram em fevereiro de 1692, quando meninas adolescentes ligadas ao 

pastor do povoado acusaram membros da comunidade de enfeitiçá-las e de possuírem pacto com o 

demônio. Os surtos eram frequentes: moças rolavam no chão, ficavam doentes, árvores secavam. Essas 

ações para os habitantes de Salem só poderiam ter ligação com ações demoníacas (KARNAL & et al, 

2011, p. 51). 
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visões do Episódio de Salem na obra de Katherine Howe (2010) ―O Livro 

Perdido das Bruxas de Salem‖, e na minissérie de Adam Simon e Branon Braga 

(2014), intitulada ―Salem‖, mostrando que por meio das traduções semióticas se 

é possível descobrir um discurso feminista de empoderamento pelas três 

protagonistas da série e do livro, seguindo como o último tópico deste trabalho, 

assegurando-se, sobretudo nos estudos da estética do gênero romântico 

(BAKHTIN, 2002) para os estudos da obra e da minissérie em estudo da 

tradução semiótica da demonização feminina a partir do estereótipo de bruxa.  

 

2- A TRADUÇÃO SEMIÓTICA 

 

Segundo Lucia Santaella (2011), a semiótica se detém no  estudo dos signos. 

Este trabalho foca-se na análise de imagens que nos levam a dar a significância 

aos símbolos presentes nos diálogos existentes na obra literária norte-

americana de Katherine Howe (2010) e na midiática de Adam Simon e Brannon 

Braga (2014). A intenção é compará-las para se observar a realização do 

arquétipo de bruxa no Episódio de Saleme como essas linguagens se aproximam 

e se distanciam.  

Santaella afirma que ―a Semiótica alarga o foco restrito da Literatura aos signos 

verbais para um locus criativo de confluência de signos verbais com muitos 

outros tipos e modalidades de signos‖ (SANTAELLA, 2011, p. 42). Deste modo, 

é perceptível que os signos verbais das bruxas da minissérie Salem 

proporcionam esse locus criativo, principalmente, enfatizando uma grande 

personagem (Tituba) da historiografia presente na linguagem midiática e citada 

em alguns trechos do romance ―Bruxas de Salem‖. A intenção é se observar 

como nesses dois textos é realçado o princípio de superioridade feminina em um 

período dominado pelo patriarcalismo. A mulher feiticeira busca o seu ethos 

feminino pelo uso de sua sabedoria em um período em que a voz feminina era 

silenciada. Tituba166, sendo a primeira mulher acusada de bruxarias no povoado 

de Essex, Salem, Massachussets, utiliza-se dos signos verbais para demonstrar o 

                                                           
166

 Tituba foi uma escrava trazida da América Central, sendo a primeira acusada pelas meninas e a 

primeira a confessar práticas de bruxaria, afirmando e sendo acusada de ser adepta de práticas vodu. 
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domínio que a magia possui, dando essa imagem de empoderamento. Como se 

nota em sua fala:“Nada é criado. Nada é destruído. Tudo é transformado‖                 

(SALEM, 2014, ep. 04, temp. 01), o foco na palavra transformado é 

compreendido, se analisado semioticamente como um sentido de 

transfiguração. A própria magia se transforma naquilo que transfigura a mulher 

a ser demonizada, obtendo uma adjetivação de poder.  

Dada a exemplificação de Tituba como a primeira a receber o arquétipo de 

―bruxa‖, há ainda outra afirmação de Santaella (2011) a qual explica 

literalmente a análise da imagem feminina dentro da bruxaria quando afirma 

que a ―semiótica da literatura enfatiza a plurimodalidade e a 

multimidialidade das artes verbais e amplia seu foco para incluir os vários 

contextos visuais e acústicos com os quais os textos literários também estão 

associados. (SANTAELLA, 2011, p. 42). Diante disso, pode-se entender que as 

imagens visuais se apresentam na minissérie para a reinvenção da mulher 

empoderada pelos costumes e ritos satânicos, sendo elas recursos dessa 

plurimodalidade e multimidialidade usados para evocar o espaço feminino e a 

sobrevalorização da sua voz. 

 

3- A VISÃO DE SALEM NA OBRA E SÉRIE 

 

Katherine Howe (2010), no ―Livro Perdido das Bruxas de Salem‖, constrói a sua 

narrativa na fronteira entre a literatura e a historiografia. O romance recria 

circunstâncias referentes ao passado real de pânico ocorrido na cidade Salem e 

na vida de uma personagem cujo nome é Connie Goodwin. Connie é uma aluna 

que está prestes a defender a sua dissertação para alcançar o grau de mestre em 

História Norte-Americana. Concluindo a sua defesa, ela deve-se focar em uma 

nova pesquisa também acerca do Episódio de Salem, descobrindo  como a sua 

tese deve ser construída e estruturalizada, ao desvendar a sua própria origem 

como descendente de uma família de bruxas, advindas do próprio período de 

caça às bruxas no condado de Essex.  
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Deste modo, sendo a obra de Katherine Howe (2010) uma mistura entre 

passado e presente para recontar uma história marcante dos Estados Unidos 

medieval, há um trecho que se encontra no capítulo ‗interlúdio‘, o qual é 

umlapso de tempo que interrompe provisoriamente o fluxo linear da narrativa, 

ou seja, é uma interrupção entre os fatos historiográficos e ficção do livro. Isto é 

observado no trecho:―Tudo começou em janeiro de 1692, quando a filha de 

Samuel Parris, pastor da aldeia de Salem, ficou doente. O nome da garota era 

Betty. Ela era muito novinha, tinha só 9 anos, e o pastor não tinha ideia do que 

podia estar acontecendo com ela‖(HOWE, 2010, p. 83). Desta forma, há uma 

vinculação com a historiográfica descrita detalhadamente pela a própria autora, 

exemplificando tanto uma origem de uma banalidade em Salem, quanto um 

período medieval do qual desconhecia o significado de doenças e da ciência, 

sendo qualquer acontecimento inexplorado ou oculto, anormal, abordado como 

feitiçaria.  

A visão de Salem na série está situada no século XVII, em Massachusetts, 

Estados Unidos. Neste período, acontecem os julgamentos das famosas bruxas 

da cidade, na tentativa de descobrir a verdade obscura, sobrenatural e 

camuflada por trás de um período infame da história americana. Em Salem, as 

bruxas são reais, mas elas não são quem ou o que parecem ser. A série gira em 

torno de um romance épico, mostrando o outro lado de Salem em que há uma 

visão ainda mais ousada das bruxas. Mary Sibley (Janet Montgomery) preside a 

cidade de Salem como a feiticeira mais poderosa e é esposa de George Sibley. 

Ela conta com a ajuda de sua cúmplice Tituba (Ashley Madekwe), inicializando 

a inclusão da bruxaria no condado de Essex.  

 

4 – AS PROTAGONISTAS NO LIVRO E NA SÉRIE  

 

No romance, há a apresentação do arquétipo de bruxa a partir da apresentação 

das três principais mulheres contidas na obra. A protagonista, Connie Goodwin, 

descobre passo a passo sobre a sua descendência de bruxas, através de uma 

análise de documentos, registrados na igreja de Salem, onde foi o principal do 
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palco de todos os julgamentos, ocorridos no episódio conhecido como caça às 

bruxas. No âmbito de avaliação das construções das personagens, tanto da 

linguagem literária, quanto da midiática, afere-se os estudos da Tradução 

Intersemiótica de Plaza (2003, p. 2), quando argumenta que: 

A Tradução Intersemiótica ou "transmutação" foi por ele definida 
como sendo aquele tipo de tradução que "consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos 
não verbais", ou "de um sistema de signos para outro, por 
exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a 
pintura", ou viceversa, poderíamos acrescentar. 

À vista disso, torna-se evidente que essa transmutação defendida por Plaza está 

inserida em como as personagens, tanto do livro, quanto da série se 

autoconstroem para alcançarem a sua realização, enquanto mulher e feiticeira, 

determinando os seus domínios a uma sociedade patriarcal e puritana de uma 

era medieval.  

Estando as protagonistas do livro aliadas inteiramente por uma conexão 

sanguínea, Deliverance Dane, uma das bruxas excomungadas e acusadas de 

bruxaria no episódio de Salem, é mostrada em um dos interlúdios da obra como 

uma curandeira, levantando a hipótese de que a ciência era desconhecida na 

época e de que tudo que demonstrava anormalidade era designado como ―pacto 

demoníaco‖ ou ―obscuridade‖. O fato de Deliverance, descendente de Connie, 

ser a principal criadora das tinturas como formas de cura para os males da 

época já era comumente nomeado como ato de uma feiticeira.      

Preparei uma tintura de remédio para a citada Martha, que 
bebeu, ficou mais calma e dormiu. Quando ela dormiu, o citado 
Petford vociferou e se queixou de que certamente haviam 
realizado alguma magia negra sobre a criança, pois uma semana 
antes ela estava muito bem. (...) (HOWE, 2010, p. 57) 

 

Por conseguinte deste ato citado, o Sr. Petford queixou-se da própria cura que 

proporcionou a vítima do mal que circundiou a sua filha Martha, transmitindo 

ao vivo no julgamento uma simbologia marcante para uma interpretação 

semiótica do conceito de magia negra. 
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- Eu estava com tanto medo que na hora não consegui me mexer, 
e implorei para a srª. Dane acabar com os tohmentos da minha 
filha. Ela olhou firme pra mim, levantou os braços acima da 
cabeça e murmurou umas coisas sem sentido. Os olhos dela 
brilhavam como cahvão em brasa. As minhas pernas ficaram 
paralisadas, como se eu tivesse sido amarrado por mãos 
invisíveis. A Marther parou de gritar, caiu para trás na cama e 
não se mexeu mais.               (HOWE, 2010, p. 63)  

Os olhos são interpretados com a simbologia do fogo, representando o inferno 

pela mitologia cristã. Os acontecimentos ocorridos a Martha expostos pelo 

Petford são como uma forte simbologia através dos signos verbais que se 

entrelaçam para formara própria construção de bruxa, referente à Deliverace 

Dance. As palavras em itálicos relacionam-se segundo Bakhtin (2002) ao que 

chamamos de plurilinguísmo, pluriestilístico e pluriideológico. As 

trêscompõem a própria estrutura do gênero romântico, estando presente na 

obra pelo dialeto britânico, sendo a sociedade de Salem, advinda da Inglaterra 

para tentar uma construção de uma Nova Inglaterra em continente americano. 

O estilo da obra está em modo de prelúdio e pausas para focos historiográficos 

pelo interlúdio. Assim, a conjuntura da ficção de Katherine Howe (2010) 

corrobora para a construção ideológica de um conceito de bruxa no mundo 

ocidental.  

Em seguida, Connie Goodwin descobre a sua segunda descendência de família 

bruxa que é a da sua avó junto a uma terceira, sendo advinda da sua própria 

mãe. Ela detalha cada exemplificação necessária, determinando o que se torna 

necessário à representatividade dos signos verbais para sua construção 

identitária. Grace Goodwin (mãe de Connie) conseguiu herdar da sua mãe 

(Sophia Goodwin) tudo o que se caracteriza como a cura pelas ervas medicinais. 

Uma de suas amigas do colegial acadêmico, Liz, detalha fielmente o significado 

do próprio nome da sua avó. ―- Sophia – devaneou Liz. – O nome tem raiz 

grega; significa ‗sabedoria‘‖ (HOWE, 2010, p. 40).  Por conseguinte, tudo isso 

acarreta o sentido da própria sabedoria feminina, empoderada pela bruxaria. 

Há também citações que comprovem tais coisas herdadas por Grace: 

Quando Connie chegou à adolescência, contudo, os interesses 
de Grace aglutinaram-se em torno de algo que ela chamava de 
―cura energética‖. Os clientes a procuravam, queixando-se de 
males físicos e espirituais, e Grace provocava neles uma 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
957 

 

mudança, passando as mãos pelos seus campos de energia 
biológica. (...) (HOWE, 2010, p.35). 

É perceptível por todos esses detalhamentos uma forte conexão que traz a 

identidade estabelecida entre as três personagens da obra. Na linguagem 

midiática, as três protagonistas da série conseguem se sobressair na obra, pelos 

seusfortes discursos feministas, dos quais deixam claras asinclusões da voz 

feminina desde o visual, caracterizado por signos não-verbais,e defendidas 

intensamente na obra de Plaza (2003). Mary Sibley (Janey Montgomery) sendo 

a condutora da inclusão da magia negra no povoado de Salem, Massachussets, 

deixa evidente o quão é obcecada e ambiciosa pelo status de poder, por ser a 

mulher do homem mais poderoso do condado de Essex, George Sibley. Mesmo 

possuindo tamanha significância pela sua posição social, é colocada como a 

antagonista da série. Uma de suas falas mais marcantes é: ―Eu não sou a sua 

inimiga, mas faça-me uma e você deverá sentir a minha fúria‖ (SALEM, 2014, 

ep. 06, temp. 01).  

Entre asduas outras últimas protagonistas da série destaca-se Tituba (Ashley 

Medkwe), já citada, por ter determinado a primeira acusação de bruxaria em 

Salem. A personagem expõe o que a magia pode proporcionar aos que nela se 

apoiam na fala: ―A esperança é melhor do que a realidade‖ (SALEM, 2014, ep. 

01, temp. 01). Assim, intensifica a ideia de que a feitiçaria pode propiciar o 

conceito de fé através do ponto de vista sobrenatural. 

 Por último, ressalta-se ainda a relevância de a Anne Hale (Tamzin Merchant). 

Ela se sobressai como o poder mais inteligível entre as feiticeiras citadas na 

minissérie ―Bruxas de Salem‖. Por meio do silêncio e da sua determinação em 

investigar passo a passo a sua própria origem, ela obtém o sangue bruxo mais 

poderoso, advindo da família dos Marusburg, prova que possui a total 

habilidade de se tornar a rainha das bruxas e a primeira dama do povoado de 

Salem a dar espaço à soberania feminina. Um dos seus maiores discursos foi: 

―Eu não tenho medo dos mortos ou dos vivos seja qual for a circunstância‖                               

(SALEM, 2014, ep. 03, temp. 03).  

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Espera-se que se dê um novo enfoque para a construção identitária feminina 

das personagens a partir de um estudo intersemiótico de linguagens distintas, 

revisitando o próprio conceito de bruxa no imaginário ocidental. A intenção é 

demonstrar como este texto é relevante para um estudo crítica da realização de 

identidades e de memoriais e históricos para dar um novo aspecto de literatura 

comparada por meio do que foi a história do Episódio de Salem e qual a 

relevância da questão da transfiguração da mulher sob um contexto literalmente 

patriarcal e católico.  

Dada uma profundidade a um assunto de interesse por estudiosos da 

historiografia medieval, autores e críticos literários, até mesmo os filósofos para 

que possa ser possível uma análise muito além de uma tradução semiótica da 

imagem do arquétipo de bruxa da mulher sob uma literatura comparada, mas 

também de como a mulher se construiu no conceito de sua independência, forte 

identidade e em que a memória se adentra como objetivo de pensamento 

coletivo como arcabouço do mundo ocidental.  
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A (VOLTA DA) GRAÚNA DE HENFIL E O ALTO DA CAATINGA: 

HETEROTOPIAS 

 

Gilson Costa da Silva167 

Enquanto recorte de nossa pesquisa de mestrado em andamento, este trabalho 
parte da observação de que Henfil, representativo cartunista brasileiro no início 
dos anos 80, nos ofereceu um olhar particular e esteticamente construído da 
caatinga, do Sertão nordestino e da seca a partir de suas tiras humorísticas com 
as personagens da Graúna e da trupe do ―Alto da caatinga‖. Tomando alguns 
trabalhos representativos de Michel Foucault (1999, 2007, 2013), Courtine 
(2010, 2011, 2013a, 2013b) e Milanez (2006, 2013) e situando-nos teórica e 
metodologicamente nos estudos do discurso sobre imagem e corpo, levantamos 
um questionamento acerca dessa construção: por que este lugar e não outro? 
Ou, mais precisamente, como se produzem efeitos sentido acerca do Sertão 
construído nas tiras da Graúna? Assim, com este problema, objetivamos 
analisar o trabalho de reconstrução/reinvenção do Sertão e da caatinga nas tiras 
da Graúna. Tomando o método arqueogenealógico de Foucault como base, 
desenvolvemos nossas análises tomando o livro A volta daGraúna de Henfil 
(1993) como corpus de análise. Nossas análises partem da discussão dos 
conceitos de enunciado, arquivo e intericonicidade além da discussão que se 
pode estabelecer entre corpo e espaço segundo Foucault (2013). Conforme 
Vasconcelos (2008) e a sua constatação de que Henfil representava o Sertão e a 
caatinga antes mesmo de ter vivido no nordeste, desenvolvemos nossa análise 
considerando que o lugar/espaço apresentado nas tirinhas desse autor pode ser 
compreendido como heterotopia (FOUCAULT, 2013), um espaço em 
deslocamento que permitia ao autor falar da censura e de outros problemas 
sociais referentes ao período de um lugar outro e distante, mas relativamente e 
paradoxalmente próximo da região Sul. Concluímos observando que essa obra 
nos permite olhar para a caatinga, e consequentemente o Sertão nordestino, 
como objeto de discurso deslocado e nesse sentido, reinventado. 
PALAVRAS-CHAVE: Henfil. Intericonicidade. Discurso. Heterotopia. Tira. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pode-se afirmar que a Mídia, enquanto um dispositivo que produz e 

reproduz discursos pulverizados sobre o sujeito contemporâneo, pulveriza 

igualmente toda a possibilidade de se pensar a identidade ou o sujeito como 

coisas particulares e uniformes.  

Partindo dessa perspectiva mais geral sobre a Mídia, focamos na ideia de 

que é possível analisar discursivamente as tirinhas, textos marcadamente 
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secundários quando se trata de dizer a verdade (ou melhor dizendo, podemos 

afirmar que institucionalmente se aceita facilmente  valor de verdade de um 

artigo científico, o que não acontece com outros textos, incluindo as tirinhas,  

valorados como textos de entretenimento passageiro, na maioria das vezes). 

Defendemos a ideia de que esse gênero de texto tem formas e linguagens 

particulares de fazer os discursos se movimentarem (isto é, também pode 

transmitir e reproduzir verdades ao seu modo) dentro desse conglomerado que 

é a Mídia.  

Indo um pouco mais além e focando em obras de autores brasileiros que 

trabalham com temas marcadamente políticos, observamos uma de suas 

funcionalidades como sendo a de lugar de viabilização de discursos de 

resistência. 

Para possibilitar o desenvolvimento de uma pesquisa de Mestrado nesse 

sentido, procuramos desenvolver reflexões teóricas, um gesto de leitura e uma 

análise discursiva em que temáticas como imagem, corpo e processos de 

subjetivação se encontram. Possibilidade de abordar a história das sexualidades 

do ângulo da produção de quadrinhos e tiras humorísticas. 

Neste artigo, então, enquanto recorte dessa pesquisa maior, procuramos 

desenvolver uma análise de um ponto específico. Olhando para o corpus que 

recortamos para a dissertação, observamos a questão da construção dos espaços 

e dos efeitos de sentidos construídos pelos desenhos e informações recolhidas.  

Um dos autores que analisamos e que será o foco deste recorte é Henfil, 

cartunista brasileiro que teve seu auge produtivo entre as décadas de 60 e 80 do 

século passado. Para a análise que se segue, partimos de algumas informações 

que denotam um estilo peculiar de trabalho desse autor e por isso, passível de 

reflexão. Isso não significa que iremos neste texto esgotar o assunto, pois, o 

retomamos em nossa pesquisa de mestrado. 

Assim, defendemos e observamos que Henfil, nos ofereceu um olhar 

particular e esteticamente construído da caatinga, do Sertão nordestino e da 

seca a partir de suas tiras humorísticas com as personagens da Graúna e da 

trupe do ―Alto da caatinga‖. Nessa linha de pensamento, a partir de Vasconcelos 

(2008), temos a informação de que Henfil criou as tirinhas da Graúna antes de 

ter vivido no nordeste, o que nos leva a formular a seguinte questão problema: 
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Como se produzem efeitos sentido acerca do Sertão reconstruído nas tiras da 

Graúna?  

Para viabilizar uma resposta satisfatória acerca dessa questão, 

procuramos, então, seguir alguns objetivos nesse texto: (Geral) Analisar o 

trabalho de reconstrução/reinvenção do Sertão e da caatinga nas tiras da 

Graúna; (Específicos) analisar efeitos de sentido e memória sobre os corpos; 

analisar a reconstrução dos espaços/lugares; e observar os desdobramentos da 

relação corpo-espaço nas tirinhas. 

Convém, então, frisar que fundamentamos nossa pesquisa de mestrado 

partindo da construção de um gesto de leitura situado nos entremeios dos 

estudos do discurso que tomam Pêcheux e Foucault como base. Mais 

precisamente, caracterizamos nosso lugar de análise como um lugar de tensão 

uma vez que precisamos ter um cuidado particular ao trabalhar com dois 

teóricos que construíram cada um a sua maneira, dispositivos teórico-

metodológicos sobre o discurso, e que, portanto, carecem de reflexão ao serem 

colocados lado a lado.  

Metodologicamente e dada a extensão deste texto, não focaremos em 

discussões específicas sobre como os dois autores citados trabalham. 

Focaremos, sobretudo, em discutir algumas categorias analíticas partindo de 

textos específicos de Foucault (1999, 2007, 2013), Courtine (2010, 2011, 2013a, 

2013b) e Milanez (2006, 2013). Nossas discussões focam uma discussão que se 

volta para a análise discursiva das imagens, o que nos leva ao conceito de 

intericonicidade (e antes disso, aos de enunciado e arquivo), e, por outro lado e 

complementarmente, uma rápida discussão sobre corpo e heterotopia. 

No que tange ao corpus, utilizamos como material de análise o livro que dá 

título ao presente recorte, A volta da Graúna, de Henfil (1993) que especifica 

por ser um compilado de tirinhas publicado posteriormente à morte do autor. 

 

 

1. DESENVOLVIMENTO 
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Por que este enunciado e não outro em seu lugar? Eis a pergunta basilar, a 

bem grosso modo, que engloba uma pesquisa que se propõe trabalhar com a 

perspectiva da arqueogenealogia foucaultina. 

Essa pergunta, apesar de não se resumir unicamente assim, pode ser 

compreendida rapidamente pela relação entre duas categorias, enunciado e 

arquivo. 

Abordar o enunciado pela ótica de Foucault (2007) é compreender que 

esta aparente unidade comunicativa, este ―átomo do discurso‖ (FOUCAULT, 

2007, p.90) se constitui como uma função que se diferencia das frases, dos atos 

de fala e das proposições. Mais precisamente, o enunciado corresponde a ―uma 

função de existência que corresponde exclusivamente aos signos‖ (FOUCAULT, 

2007, p. 98), o que significa que varia em forma e tamanho sempre 

verticalmente, isto é, toma formas especificas a cada momento de sua produção.  

Para realizar a análise do enunciado, nesse mesma linha, devemos 

considerar os efeitos do arquivo para além da definição mais simples e exata de 

conjunto de textos. O arquivo é, para Foucault, o ―sistema geral da formação e 

da transformação dos enunciados‖ (FOUCAUT, 2007, p). Em resumo, um 

conjunto de relações que possibilitam ao enunciado funcionar historicamente, 

compreendendo a teia de discursos estabelecida deste o contexto mais exato de 

produção (tanto de quem escreveu o enunciado como de quem analisa) até o 

contexto mais geral, social. 

Para este recorte, essas duas categorias funcionam na medida em que 

compreendemos que as tirinhas propiciam uma abordagem do plano discursivo, 

não como simples textos, mas como algo que permite recuperar a historicidade 

de práticas e saberes de outra época, resumidamente. 

Direcionando-nos então para a imagem, temos duas perguntas: O que 

oferece a análise do discurso a partir das imagens? Imagem e língua funcionam 

e produzem sentido da mesma forma? 

As possibilidades de trabalho são muitas e as imagens não funcionam 

como a língua, nos diz Courtine (2010, 2011 e 2013a). Isso acontece na medida 

em que se compreende que 

[...] a imagem não obedece absolutamente a um modelo de 
língua [...] o obtuso ou o punctum [por exemplo] não são da ordem 
da língua, mas daquilo que falha nos signos, de modo análogo ao 
lapso, abalando as evidências da cadeia significante. Aqui não há 
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signos, mas indícios, traços do surgimento de um sentido 
imprevisto. (COURTINE, 2011, p. 159, grifos nossos) 

 

Saber disso nos permite pensar que cada materialidade traz em seu 

funcionamento, formas particulares de apresentar e fazer funcionarem os 

discursos. 

Paralelamente, compreende-se que se faz necessário pensar em categorias 

de análise que propiciem discussões acerca dessas questões. O próprio Courtine 

procurou desenvolver uma categoria de análise nesse sentido (KOGAWA, 2011). 

Fazendo a difícil ligação entre Pêcheux e Foucault, pensando a partir das 

categorias de enunciado conforme Foucault (2007), interdiscurso conforme 

Pêcheux (2009) e memória discursiva (discutida pelo próprio autor), Courtine 

propõe a categoria de intericonicidade, possibilidade de se analisar as imagens 

no plano discursivo (MILANEZ, 2006, 2013). 

Muito embora não seja o foco das discussões mais recentes segundo o 

próprio  Courtine  (2010), Milanez (2013) defende o ainda frutífero uso dessa 

categoria.  

[...] é assim uma noção complexa, porque ela supõe a relação 
entre imagens externas, mas também entre imagens 
internas, as imagens da lembrança, as imagens da rememoração, as 
imagens das impressões visuais armazenadas pelo indivíduo. Não há 
imagem que não faça ressurgir em nós outras imagens, quer 
essas imagens tenham sido vistas ou simplesmente 
imaginadas. É isso que me parece essencial, porque coloca a questão 
do corpo no próprio centro da análise. [...] A intericonicidade supõe, 
portanto, dar um tratamento discursivo às imagens, supõe considerar 
as relações entre imagens que produzem os sentidos: imagens 
exteriores ao sujeito, como quando uma imagem pode ser 
inscrita em uma série de imagens, uma arqueologia, de modo 
semelhante ao enunciado em uma rede de formulações, em Foucault, 
mas também imagens internas, que supõem a consideração de 
todo conjunto da memória da imagem no indivíduo e talvez 
também os sonhos, as imagens vistas, esquecidas, 
ressurgidas ou fantasiadas que frequentam o imaginário. 
(COURTINE, 2011, p. 159-160, grifos nossos) 

 
 

A partir dessa noção, em resumo, podemos abordar primeiramente as 

imagens em dois níveis, internos e externos ao indivíduo, o que se revela em 

uma análise que deve considerar pontos externos (todo o arquivo em si) e 

internos (efeitos de memória particulares) ao pesquisador. Uma análise 

interpretativo-descritiva que considera ao mesmo tempo imagens comuns ou 
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que circulam no meio social e imagens próprias de cada indivíduo, até mesmo 

imaginadas.  

Paralelamente a este ponto, como frisamos na introdução, nossas 

discussões se voltam para a questão do corpo e dos espaços.  

A obra de Michel Foucault é singular e representativa nos estudos sobre a 

questão do corpo. Para Courtine (2013b) e Corbin, Courtine e Vigarello (2011), 

Foucault (1985, 1987, 1988, 1999, 2007 e 2013) é significativamente responsável 

alçar o corpo como objeto de pesquisa a partir dos anos 80. Isso significa que as 

discussões são extensas o bastante para não conseguirmos abordá-las em sua 

completude neste momento. 

Para nós, resta tomarmos como embasamento teórico uma obra de 

lançamento recente, O corpo utópico, as heterotopias (FOUCAULT, 2013) que 

resume dois temas basilares (corpo e espaço) em dois textos para o 

entendimento da obra dele. 

No primeiro texto ele trabalha partindo do que é o corpo, gaiola à qual nos 

detemos e estamos fadados a permanecer e deteriorar, o que se deseja dele (a 

utopia do sonho, país maravilhoso sob nosso comando, corpo sem fim), o que 

não se deseja dele (a morte, país utópico dos mortos), e a questão da alma, 

utopia mais antiga (FOUCAULT, 2013, p. 09).  

Essas três utopias o atravessam, mas segundo o autor, o corpo não se deixa 

reduzir, ―tem ele suas próprias formas de fantástico [...] corpo incompreensível, 

corpo penetrável e opaco, corpo aberto e fechado: corpo utópico‖, lugares. (p. 

10). Aliás, segundo o autor, acontece o contrário, essas utopias talvez nasçam do 

próprio corpo e, em seguida, talvez retornem para ele, contra ele. ―Em todo caso 

uma coisa é certa, o corpo humano é ator principal de todas as utopias‖ 

(FOUCAULT, 2013, p. 10-12). 

Seguindo essa linha de raciocínio, o autor também nos fala das máscaras, 

tatutagens e pinturas. Para ele 

A máscara, a tatuagem, a pintura instalam o corpo em outro espaço, 
fazem-no entrar em um lugar que não tem lugar diretamente no 
mundo, fazem deste corpo um fragmento de espaço imaginário que se 
comunicará com o universo das divindades ou com o universo do 
outro. De todo modo, a máscara. a tatuagem, a pintura são operações 
pelas quais o corpo é arrancado de seu espaço próprio e projetado em 
um espaço outro. (FOUCAULT, 2013, p. 12) 
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Indo um pouco além da vestimenta, tocando a carne, segundo o autor, ―é o 

próprio corpo que retorna seu poder utópico contra si‖ e faz entraram todos os 

espaços nesse espaço. ―Então, o corpo, na sua materialidade, na sua carne, seria 

como o produto de seus próprios fantasmas.‖ (FOUCAULT, 2013, p. 14). 

Ainda conforme o autor: 

Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os 
outros lugares do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o 
mundo. Pois, é em torno dele que as coisas estão dispostas, é em 
relação a ele - e em relação a ele como em relação a um soberano - que 
há um acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda, um diante, um 
atrás, um próximo, um longínquo. O corpo é o ponto zero do mundo, 
lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está em parte 
alguma: ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico, a 
partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino. percebo as coisas em 
seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que 
imagino. Meu corpo é como a Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele 
que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos. 
(FOUCAULT, 2013, p. 14) 

 

Disso resulta para nós uma afirmativa, o corpo não é único, mas desloca-

se. Para esse ato de deslocar-se, na sequência, o autor afirma que o corpo 

sempre se encontra organizado, modelado, ―temos um corpo, que este corpo 

tem uma forma, que esta forma tem um contorno, que no contorno há uma 

espessura, um peso; em suma, que o corpo ocupa um lugar‖ (FOUCAULT, 2013, 

p. 15). 

Por outro lado e em diálogo com essa discussão do corpo, no segundo texto 

que tomamos como base, temos a questão das heterotopias. Inicialmente, ele 

afirma a existência de espaços, países e histórias sem cronologia, impossíveis de 

rastreamento (FOUCAULT, 2013, p. 19).  

Sem dúvida, essas cidades, esses continentes, esses planetas 
nasceram, como se costuma dizer, na cabeça dos homens, ou, na 
verdade, no interstício de suas palavras, na espessura de suas 
narrativas, ou ainda, no lugar sem lugar de seus sonhos, no vazio de 
seus corações; numa palavra, é o doce gosto da utopias.  
 

Apesar disso, há utopias que possuem lugar real e preciso. ―Vive-se, morre-

se, ama-se em um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e 

sombras‖ (FOUCAULT, 2013, p. 19-20), há regiões abertas (cafés, cinemas e 

etc.) ou fechadas  (moradias). 

Para o autor entre esses lugares absolutamente diferentes há lugares que 

se opõem a todos os outros. Contraespaços. Pensando na possibilidade de uma 
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―ciência‖, o autor define a noção de heterotopia para diferenciá-la das utopias 

(lugares que não existem).  

Para caracterizar as heterotopias e sua ciência, a ―heterotopologia‖, o autor 

(FOUCAULT, 2013, p. 23-30)  procura, então, desenvolver alguns princípios 

que resumimos em sequência: (1) Não existem sociedades que não possuem 

suas próprias heterotopias; (2) No curso de seu desenvolvimento, toda 

sociedade pode fazer diluir-se e fazer desaparecer uma heterotopia ou organizar 

uma nova; (3) Em geral, a heterotopia tem como regra justapor em um lugar 

real vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam ser incompatíveis;  

(4) as heterotopias são frequentemente ligadas a recortes singulares do tempo, 

seja focando a eternidade (museus), festas (o teatro e as feiras) ou a passagem  

ou regeneração (colégios e prisões); (5) as heterotopias possuem sempre um 

sistema de abertura e fechamento em relação ao espaço circundante (há um 

ritual, se é obrigado ou não a adentrar um espaço).  

 

 

2. ANÁLISE: O Sertão como heterotopia 

 

 

Primeiramente, cumpre frisar o recorte e o tipo de análise que fazemos.  

Tomando a arqueogenealogia foucaultiana, nossas análises se configuram 

como analises interpretativo-descritivas dos traços e indícios, descrevendo e 

levantando possíveis relações de produção de sentido levando em consideração 

a afirmação de Vasconcelos (2008) de que o autor analisado produziu as 

tirinhas da trupe do ―Alto da Caatinga‖ antes de ter vivido na região. 

O recorte que fazemos constitui-se por sua vez pelo livro A volta da 

Graúna (Henfil, 1993). Escolhemos este livro pelo fato de que não é uma obra 

única, mas que compila várias das tirinhas sobre o ―Alto da caatinga‖ publicadas 

pelo autor anteriormente tanto no Fradim (compilado de tirinhas publicado em 

31 edições até o início da década de 80), como em jornais como a Folha de São 

Paulo. 

Sendo uma compilação, as tirinhas ali dispostas configuram e aproximam 

o leitor da obra como um todo. Como dissemos anteriormente, o enunciado não 
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corresponde a uma forma específica, então, tanto o livro como as tirinhas 

individualmente podem ser interpretadas como enunciado. 

Partindo, então, para análise, fazemos a escolha de três tirinhas e as 

analisamos resumidamente e individualmente acerca dos personagens, do 

sertão como espaço representado. 

Imagem 1: Personagens 

 

Fonte: HENFIL, A volta da Graúna, 1993, p. 13. 
 

Acerca das personagens. 

Temos três personagens representativos das tirinhas. A Graúna, o 

cangaceiro Zéferino e o Bode Orelana. Acerca dos traços característicos de cada 

personagem, temos a Graúna reconstruindo estranhamente um sinal de 

exclamação, o cangaceiro reconstruindo a imagem dessa figura identitária e o 

Bode representando um intelectual.  
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Ao folhearmos o livro temos, então, demonstrativos das personalidades 

que nos são ofertadas. A Graúna se destaca entre a ingenuidade e a ironia, o 

cangaceiro como alguém que, para além da imagem de herói, dialoga com a 

imagem das pessoas sem instrução ou educação e o bode como o intelectual 

―medíocre‖, que detém conhecimento, mas que não se move politicamente. 

Desses três, olhando para as representações do corpo, temos que a Graúna, 

em várias tirinhas, sofre transformações, como por exemplo, quando resolvem 

produzir um filme de pornochanchada, e ela tem um corpo ―escultural‖. Os 

outros personagens não sofrem transformações desse tipo. 

Princípios de autocrítica, como defende Pires (2008).  

Vejamos os próximos exemplos: 

Imagem 2: Sulmaravilha e Alto da Caatinga 

 
Fonte: HENFIL, A volta da Graúna, 1993, p. 92. 
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Primeiramente, convém descrever o desenho, e na sequência, como o 

desenho não funciona sozinho, considerar a parte verbal da tirinha. 

Um sol escaldante que sempre parece aproximar-se das personagens, 

caveiras e vegetação (cactos) que remontam uma visão particular do sertão. 

Uma visão diferente, em certa medida, daquela de quem vive ou viveu nos 

tempos de seca no Sertão nordestino. Para além de qualquer fidelidade, esses 

elementos são recorrentes (há pequenas casas em algumas tirinhas) para 

representar uma realidade que pede socorro. Poucos traços e elementos para 

representar uma ideia de falta constante. 

Indo para a parte verbal, temos dois dos personagens comentando uma 

noticia sobre o que eles chamam de ―Sulmaravilha‖. Essa discussão remonta 

para quem lê o paradoxo que é viver em um país que tem, ao mesmo tempo, 

uma região com sofre com a falta de água e outra que sofre com a sua 

abundância. Contrastes múltiplos.   

A ideia que se constrói é a de que o Sul é uma região utópica o bastante 

para poder sofrer com a força da chuva. 

Vamos ao último exemplo: 

Imagem 3: A Caatinga encontra o Sulmaravilha 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
971 

 

 
Fonte: HENFIL, A volta da Graúna, 1993, p. 86-87. 

 

Nas tirinhas de Henfil, tanto os personagens como os espaços, no caso do 

Sertão e a Caatinga, sempre são colocados em relação ao ―Sulmaravilha‖. Isto é, 

uma realidade representada e um espaço utópico, maravilhoso, distante e 

diferente, melhor. 

Considerando o fato de que são, inicialmente, tirinhas produzidas antes de 

o autor ter vivido no sertão, podemos considerar uma relação de proximidade 

bem maior do que supõe a ideia de contraste. Falamos, nesse sentido, em 

atravessamento. 

Assumimos, assim, a defesa de que o ―Alto da caatinga‖ encontra, nessa 

última tirinha, o ―Sulmaravilha‖, mas não para denunciar o trabalho das 

instituições e leis em esconder a realidade desolada. A ideia é perceber que 

existe um terceiro elemento. Não se trata apenas do Sertão nordestino de um 

lado e o Sul com sua máscara de felicidade do outro, é o Brasil como país que vai 

(ou ia) muito mal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Temos personagens que retrabalham sobre figuras e imagens sociais (a 

Graúna representando tipos de mulher, Zéferino como símbolo de força e 

fraqueza, o Bode Orelana como intelectual apático), espaço construído por 

poucos detalhes, minimalista e um jogo que transporta a utopia do sul 

ironicamente para o sertão. 

O sertão, por fim e resumidamente, se mostra modificado na medida em 

que é construído sempre em relação a um lugar distante (dois movimentos, um 

de apresentação do lugar através dos desenhos e outro pela referência ao lugar 

declaradamente utópico do sul).  

Pela ironia e pela constante referência  ao ―Sulmaravilha‖, temos um 

movimento que faz o sul atravessar o nordeste levando este ao estado de 

heterotopia.   
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A TRANSMUTAÇÃO DO IMAGINÁRIO NORDESTINO DO PAÍS DE 
COCANHA PARA O PAÍS DE SÃO SARUÊ 

 

Irys Dayane da Silva168 

Lucília Kelly Araujo dos Santos169 

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa170 

 

RESUMO: Este artigo analisa a forma que ocorre a recriação fantástica do País 
de Cocanha, para o paraíso nordestino chamado São Saruê. Esta adaptação foi 
criada como uma forma de refúgio para suprir as necessidades devido à falta de 
condições financeiras, por terem que se transformar em nômades em busca de 
emprego e comida, e pela forte mentalidade messiânico-milenarista. Cujo 
objetivo é abordar como ocorre a adaptação de Cocanha para o país de São 
Saruê, como um processo de carnavalização da sociedade nordestina. Trata-se 
de um estudo de caráter bibliográfico a partir do folheto ―Viagem a São Saruê‖ 
de Manuel Camilo dos Santos (1978) em comparação a ―Cocanha: a história de 
um país imaginário‖ de Hilário Franco Júnior (1998) e tendo como base a teoria 
de Burke (2010) e Bakhtin (2010).O folheto Viagem ao País de São Saruê é um 
intertexto ao mito do país de Cocanha, que é considerado uma utopia conhecida 
durante a Idade Média, onde nesta terra mitológica não se trabalhava, os 
alimentos eram em excesso, clima agradável e a beleza era conservada. É 
possível perceber a carnavalização dentro desse país imaginário, justamente 
pela presença da libertinagem e do desafio aos costumes religiosos. Esse mito de 
Cocanha foi conhecido pelo povo nordestino graças a presença holandesa nas 
regiões de Pernambuco que teria deixado sedimentos dos relatos cocanianos no 
imaginário coletivo do sertão no início do século XX. Tendo em vista os aspectos 
observados, percebe-se que essa mudança pode ser vista como uma crítica a 
miséria e a seca prolongada que muitos nordestinos sofreram. 
Palavras-chave: Carnavalização. Transmutação. Utopia. Sertão. 
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Este trabalho aborda como ocorre a adaptação da lenda de Cocanha, discorrida 

no livro ―Cocanha: a história de um País Imaginário‖ de Hilário Franco Júnior 

(1998), para o cordel ―Viagem a São Saruê‖ de Manuel Camilo dos Santos 

(1978), aponta-se trechos dos dois textos e analisa-se os versos. 

Franco Junior (1998) descreve que Cocanha se trata de um país 

mitológico existente na idade média, uma terra imaginária que projeta um 

sonho quanto as expectativas futuras, uma espécie de inversão da realidade, por 

isso, uma utopia. Este país é construído como uma forma de mosaico mítico em 

que há dezenas de peças de diferentes procedências que são adaptadas 

conforme a época e o local em que estão inseridas. Franco Junior aponta que 

vários autores falaram no país da Cocanha, um dos primeiros foi o francês 

Joseph Bédier, que em meados do século XIII escreveu fabliau (contos em 

versos para rir), outra pessoa importante foi Pieter Bruegel (o velho), que 

representou esta utopia ao pintar no quadro chamado ―O país de Cocanha‖ em 

1567. ―Tanto a Cocanha quanto o Carnaval eram concebidos como a anti-

Quaresma, como exuberância de comida, de bebida, de sexo, que se opunha à 

privação penitencial‖ (FRANCO JUNIOR, 1998, p.12), portanto, devido a isto, 

este país apresenta tais características: não necessitava trabalhar; tinha-se 

alimento em excesso; as casas eram feitas de cevada e doce; o sexo era obtido 

livremente; o clima era sempre agradável e não se envelhecia. Baseado nesta 

utopia, surgiu o país adaptado ao contexto nordestino chamado São Saruê. 

Este trabalho busca analisar como o intertexto de São Saruê se torna um 

―paraíso nordestino‖ como forma de ―refúgio‖ para suprir necessidades 

econômicas e emocionais, geradas pelo povo por causa da seca e da 

desigualdade social. Diante do processo de adaptação de um país para outro, é 

possível perceber pontos convergentes e divergentes. 

A palavra ―cultura‖ tem origem no latim ―cultivare‖, que significava 

―cultivar a terra‖. Desde os romanos, significa um ato de transformação do 

homem sobre o mundo e, sobretudo, sobre si. Há diferença entre uma 

linguagem ―natural‖ e uma ―cultural‖.  A primeira compreende a natureza como 

intocável. Na segunda, a natureza é transformada.  Cada lugar possui uma 

determinada culinária, a culinária é, portanto, uma manifestação cultural que 
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expressa um certo modo de vida. Entende-se cultura como um sistema de 

representações de modos de vida, ou seja, é uma construção cultural com o 

intuito de expressar uma forma de viver, em que essas expressões são expostas 

nas vestimentas, nos artesanatos, nos objetos, na fala e/ou na comida.  Segundo 

Peter Burke (2010, p.10), a ―cultura nessa acepção faz parte de todo um modo 

de vida, mas não é idêntica a ele‖, em vista disso, as manifestações culturais 

relacionam-se à forma de viver, de pensar e de agir do indivíduo sobre o mundo. 

Nesta perspectiva, o cordel é compreendido como uma manifestação da cultura 

popular, que representa a cultura das classes subalternas, por tratar-se de uma 

cultura que não é de elite, e não é oficializada, está tanto na oralidade quanto na 

vivência. Ela não é passada no ambiente escolar, sendo também associada à 

maneira que o homem se relaciona com o mundo. Este termo causa uma falsa 

impressão de homogeneidade, neste sentido, o povo não é ― uma unidade 

culturalmente homogênea, mas está estratificado de maneira complexa‖. 

(BURKE, 2010, p.57) 

O cordel São Saruê é uma narrativa poética popular escrita com métrica e 

rimas soantes (perfeitas ou quase perfeitas), sendo composta de versos, 

denominados pés, que se organizam em estrofes, sendo a sextilha a mais 

comum. Os folhetos podem oscilar entre 8, 16, 24 e até 32 páginas. O formato 

mais usado é o de 8 páginas. As capas possuem xilogravuras que tem a função 

de atrair o público não-letrado ou semiletrado, por conta de seu aspecto 

imagético que sintetiza o enredo. Segundo Clarissa Loureiro (2010, p.17 apud 

DIEGUES JUNIOR,1973): ―O cordel nasceu na Europa e foi transplantado de 

Portugal para o Nordeste. [...], chegou ao Brasil com o romanceiro popular, e, 

possivelmente, começou a ser divulgado já no século XVI, ou, no mais tardar, no 

século XVII, sendo trazido pelos colonos em suas bagagens‖. O folheto possui 

traços de oralidade e escrita ao mesmo tempo. Sua narrativa conta a expectativa 

para a chegada em São Saruê, o caminho feito até o País, o tempo em que o 

personagem esteve em São saruê, a descrição do espaço, dos hábitos do lugar, 

suas circunstâncias fantásticas, e por último, a saída de São Saruê, com o 

desfecho próprio da literatura de cordel em que há uma lição e uma conversa 

com o interlocutor, que neste caso é comprar o folhetinho. 
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No tópico a seguir ―Superposição dos textos‖, serão analisadas as 

similaridades e os aspectos divergentes entre os textos, observando-se temas 

como: a vivência do ócio; a preservação da idade; a linguagem e os intertextos 

bíblicos. 

 

2. SUPERPOSIÇÃO DOS TEXTOS 

 

A narrativa conta a expectativa quanto à chegada em São Saruê. Nela, são 

feitas descrições de todo o ambiente, da alimentação e dos costumes. Existem 

intertextos bíblicos que estão relacionados ao messianismo como meio de 

salvação da humanidade pela riqueza que o lugar proporciona. E para que se 

perceba a readaptação para o imaginário nordestino, são colocadas palavras 

recorrentes no contexto nordestino, tais como: ―escangalhados‖, ―coalhada‖, 

―rapadura‖, ―aloprados‖ e ―bagaço‖. O narrador viaja em três carros, 

denominados como carro da brisa‖, ―carro do mormaço‖ e ―carro da neve fria‖. 

Os termos estão associados a intertextos bíblicos referente ao carro de Elias 

como forma de ascensão para uma vida melhor, que é um tipo de sincretismo. 

Os carros fazem também referência as variações das temperaturas existentes no 

Nordeste.O poeta ao final faz uma alusão ao Jardim do Éden (O Paraíso), em 

―Gênesis‖ quando diz: 

 
[...] parece um lugar santo e bendito 
ou um jardim da divina Natureza: 
imita muito bem pela grandeza 
a terra da antiga promissão 
para onde Moisés e Aarão 
conduziam o povo de Israel 
onde dizem que corriam leite e mel 
e caía manjar do céu no chão. (SANTOS, 2005, p.4) 

 

No trecho, há uma referência ao ―Êxodo‖, quando Moises guiou os Hebreus em 

busca de moradia, alimentação e uma vida melhor. Há também um manjar, 

citado no verso ―conduziam o povo de Israel, / onde dizem que corriam leite e 

mel / e caía manjar [grifo meu] do céu no chão. ‖ (SANTOS, 2005, p.4). Ele 

está associado ao maná de Canaã, que significa alimento ou dádiva de Deus. 

Outra alusão a terra prometida é quando ele fala sobre os rios de leite. Trata-se 

de uma   metáfora de Canaã. Desta forma, São Saruê é visto como um lugar 
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santo, um paraíso adaptado ao contexto nordestino, podendo ser comparado à 

terra prometida, um lugar cheio de belezas, onde tudo é bom, bonito e 

abundante.  

 Para suprir a necessidade quanto à seca presente no Nordeste, percebem-

se trechos que enfatizam a abundância de água ou de recursos que matam a 

sede.  Como se nota no trecho abaixo:   

 
Lá eu vi rios de leite  
barreiras de carne assada  
lagoas de mel de abelha  
atoleiros de coalhada  
açudes de vinho do porto  
montes de carne guisada. (SANTOS, 2005, p.2-3) 

 

 São Saruê estabelece uma relação de intertextualidade com Cocanha, ao 

dizer que existe um rio chamado ―o banho da mocidade‖. Segundo a lenda, a 

fonte da juventude possui águas capazes de rejuvenescer as pessoas que as 

bebem. Como é exposta no trecho:  

 

A Fonte da Juventude 

Que rejuvenesce as pessoas, 
E traz outros benefícios. 
Lá não haverá, bem o sei, 
 
Homem tão velho e tão encanecido, 
Nem mulher tão velha que, 
Tendo cãs ou cabelos grisalhos, 
Não volte a ter trinta anos de idade, 
 
Se à fonte puder ir; 
Lá podem rejuvenescer. (FRANCO JR, 1998, p.30) 
 

O rio ―banho da mocidade‖ de São Saruê é capaz de rejuvenescer quem tomar 

banho nele, com o intuito de tirar os anos que foram acrescidos pelo excesso de 

sol na aparência cansada da face sofrida dos nordestinos. Isso é expresso no 

trecho: 

 
Lá tem um rio chamado 
o banho da mocidade 
onde um velho de cem anos 
tomando banho a vontade 
quando sai fora parece 
ter vinte anos de idade. (SANTOS, 2005, p.4) 

  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
979 

 

Acredita-se que a ―fonte da juventude‖ pode ter coligação também com a Bíblia, 

sendo associada ao Jardim do Éden, como uma fonte de água que emerge ao pé 

da árvore do conhecimento no meio do paraíso, alimentando os quatro rios do 

jardim (os quais representam os quatro principais pontos cardeais). No texto, há 

também referência ao Evangelho de João, em que Jesus cura um homem em um 

tanque em Jerusalém. 

Esse paraíso, cheio de fartura, é descrito como forma de saciar a fome e 

abater a miséria, a desigualdade social e a divisão de classes. Dessa forma, tanto 

em Cocanha, quanto em São Saruê não existe desigualdade social e há muito 

alimento.  Como é exposto nos trechos do cordel:  

 

Avistei uma cidade  
como nunca vi igual  
toda coberta de ouro  
e forrada de cristal  
ali não existe pobre  
é tudo rico em geral.  
[...] 

As pedras em São Saruê  
são de queijo e rapadura  
as cacimbas são café  
já coado e com quentura  
de tudo assim per diante  
existe grande fartura.  (SANTOS, 2005, p.2-3) 
 

 

Em Cocanha, nota-se a mesma abordagem no que se refere à idealização de um 

paraíso perdido que supra os interesses do povo nordestino: 

 

Abençoaram-na e sagraram-na mais 
Que qualquer outra região.,  
O nome do país é Cocanha; 
Lá, quem mais dorme mais ganha: 
 
Quem dorme até ao meio-dia 
Ganha cinco soldos e meio. 
De barbos, salmões e sáveis 
São os muros de todas as casas; 
 
Os caibros lá são esturjões, 
Os telhados de toicinho, 
As cercas são de salsichas. (FRANCO JUNIOR, 1998, p.22-23) 
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Nesse ponto de vista, há uma valorização do ócio como uma prática almejada 

pelo nordestino que se afasta do olhar pejorativo bíblico associado à preguiça. 

Em São Saruê, não se precisa trabalhar porque o lugar já fornece tudo que é 

necessário, sendo um espaço de descanso e cessação do trabalho, e, ao mesmo 

tempo, de prazer e felicidade.  Por conseguinte, o trabalho não é visto com bons 

olhos porque gera a divisão de classes que ocasiona a desigualdade social. Como 

se nota no trecho a seguir: 

 
As canas em São Saruê 
não tem bagaço (é gozado) 
umas são canos  de mel 
outras açúcar refinado 
as folhas são cinturão 
de pelica e bem cromado. (SANTOS, 2005, p.3) 

 

No fragmento, pode-se encontrar uma referência à realidade de um engenho 

idealizado. Isso se infere porque nos engenhos existia um processo exaustivo 

para a produção de açúcar, da rapadura, do mel ou da cachaça. Esse processo 

oferecia um trabalho muito pesado e sofrido que maltratava e esgotava o 

trabalhador que se via obrigado a trabalhar, por não ter outras opções de 

emprego. Logo, neste engenho, a produção se realiza facilmente sem precisar de 

um processo de trabalho desgastante. 

As relações sociais apresentadas nos dois textos são similares. Como 

podemos notar nas seguintes estrofes do folheto:  

 

Quando avistei o povo  
fiquei de tudo abismado  
uma gente alegre e forte  
um povo civilizado  
bom, tratável e benfazejo  
por todos fui abraçado (SANTOS, 2005, p.2) 

 

Já em Cocanha, é notada a mesma idealização do povo nordestino, os quais são 

descritos com o mesmo caráter e alegria de estar no espaço onde vivem.  

 
As pessoas lá não são vis, 
São pelo contrário, virtuosas e corteses. 
Seis semanas tem lá o mês. 
 
               [...] 
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Há tecelões muito corteses, 
Pois todo mês distribuem 
De bom grado e com prazer 
Roupas de diversos tipos (FRANCO JUNIOR, 1998, p.25-28) 

 

 O comportamento das pessoas nesses paraísos é diferente do esperado.  

Essa idealização do indivíduo é notada na afirmação do narrador de que as 

pessoas não são ―vis‖, inferindo-se que em São Saruê não há pessoas egoístas, 

arrogantes e hostis. Enquanto em Cocanha, há a carnavalização devido à 

libertinagem e à luxúria, em São Saruê predomina o patriarcalismo, no que se 

refere ao universo feminino. Este é um aspecto de transmutação em 

contraposição a carnavalização. Enquanto no país de Cocanha, a mulher é 

sexualizada, ousada e bela: 

 
As mulheres dali, tão belas, 
Maduras e jovens, 
Cada qual pega a que lhe convém 
Sem descontentar ninguém.(FRANCO JR, 1998, p.27) 

 

Em São Saruê, é tida como um sexo frágil/impecável/ formosa. Devido a essa 

visão patriarcal, ela não será sexualizada no folheto, sendo apresentada como 

uma mulher recatada, bonita, discreta. Como se nota no trecho:  

 
Lá não se vê mulher feia 
e toda moça é formosa 
alva, rica e bem decente 
fantasiada e cheirosa, 
igual a um lindo jardim 
repleto de cravo e rosa. (SANTOS, 2005, p.4) 
 

 Na última estrofe, há um desfecho que é próprio da literatura em cordel, 

que possui um intuito de passar uma lição ao interlocutor, uma mensagem. 

Neste caso, o autor pede para que o leitor compre o seu folhetim se tiver 

interesse em saber onde que fica o tal lugar chamado São Saruê: ―posso ensinar 

o caminho, / porém só ensino a quem / me comprar um folhetinho‖. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho estabeleceu um estudo comparativo entre o mito de 

Cocanha e o cordel ―A Viagem de São Saruê‖, observando como a adaptação de 
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contexto medieval para o nordestino do século XX torna-se relevante para que o 

leitor estabeleça uma reflexão acerca da miséria e da seca prolongada no sertão 

e como a criação de paraíso expressa a vontade do leitor de minar desigualdades 

sociais em busca da criação de uma utopia.  

Acredita-se, dessa maneira, que ―A Viagem de São Saruê‖ seja um objeto 

de estudo relevante para que se compreenda como a literatura nordestina 

popular possui uma relação de intertextualidade relevante com a medieval, 

adaptando temas e linguagens ao contexto brasileiro de seca e de escassez de 

alimentos e de perspectiva de vida. Percebe-se, então, que a constante 

idealização de um ―paraíso nordestino‖ é uma projeção dos desejos de um povo 

que expressa seu grito de miséria através da construção de sua Pasárgada, a qual 

é um grande indício da cosmovisão de um povo e seus ethos, presente na sua 

linguagem e, sobretudo, na sua maneira de sonhar o seu próprio mundo.   

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Clarissa Loureiro Marinho. As representações identitária 
femininas no cordel: do século XX ao XXI. Recife: O Autor, 2010.  
 
BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa – 1500-1800 
(Trad. Denise Bottman). 2. ed., São Paulo, Companhia das Letras, 1989.  
 
FRANCO JUNIOR, Hilário. Cocanha – várias faces de uma utopia. São 
Paulo, Ateliê Editorial, 1998. 
 
SANTOS, Manoel Camilo dos. Viagem ao País de São Saruê. E-topia: 
Revista Electrónica de Estudos sobre a Utopia, n.º 4 (2005). ISSN 1645-958X. 
Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/931.pdf> Acesso em: 
29 de abr. de 2018. 
  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
983 

 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO NO CONTEXTO SOCIOESPACIAL 
DE SANTANA DO SOBRADO 

 
Anielson Ribeiro da Silva171 

 
Em torno do fenômeno da variação linguística circundam várias determinações 
sociais, mas há de convir que o preconceito linguístico transparece 
principalmente através da situação econômica dos sujeitos, que, por sua vez, se 
estende à especulação espacial. Este artigo busca analisar a situação linguística 
do distrito de Santana do Sobrado, município de Casa Nova, Bahia. Tendo como 
objetivo, primeiro, a demonstração empírico-científica de como a segregação 
socioespacial estimula a consolidação de mitos e preconceitos sobre a língua, 
para, em seguida, instrumentalizar o combate a esse tipo de prática. Esta 
pesquisa se baseia nos estudos modernos da Linguística, nos postulados da 
Geopolítica e no método materialista histórico-dialético, na tentativa de 
estabelecer uma análise totalizante. Como fonte teórica para o desenvolvimento 
deste trabalho, podemos destacar Marcos Bagno (2015), Mikhail Bakhtin 
(2006), Cláudia Marques Roma (2008) e Friedrich Engels e Karl Marx (2007). 
A presente pesquisa reconhece que o fato de as fachadas do centro estarem de 
acordo com as variedades prestigiadas apenas mostra uma posição 
socioeconômica mais elevada dos donos desses pontos comerciais por poderem 
pagar pela confecção em gráficas, mas não significa categoricamente que 
tenham mais domínio da língua do que os comerciantes da periferia. Ainda 
assim, os pontos em que os anúncios estão fora do padrão sofrerão com o 
preconceito e, consequentemente, terão menos sucesso comercial, não só 
porque a escrita transmite certo status, mas também porque soma-se a isso a 
localização marginalizada. Em vista disso, a língua não pode ser analisada 
somente por considerações intralinguísticas, mas, sobretudo, por processos 
extralinguísticos. Quando algo é denominado de ―erro‖ ou ―desvio ortográfico‖, 
tem-se apenas o encobrimento dogmático da heterogeneidade empiricamente 
comprovada que constitui uma realidade linguística. E o desprestígio de certas 
variantes em relação a outra é referente a um processo histórico exterior à 
língua. 
 
Palavras-chave: Linguística. Variação. Língua. Sociedade. Espaço.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Quando se busca explicar uma questão relativa à língua, há 

atualmente grande predominância de teorias abstratas que desenvolvem 

análises fragmentárias ou, ainda, totalmente isoladas das relações sociais que 

determinam o uso da língua. Isso indica uma reprodução dos postulados de 

Fernand Saussure, com seu Curso de Linguística Geral, que, de fato, abre 

espaço para as discussões em torno da língua. Entretanto, sua visão 
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 Graduando em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela UPE – Campus Petrolina.  
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estruturalista sobre a língua é enrijecida e a-histórica, sempre evocando 

dicotomias, como langue e parole, sincronia e diacronia etc. Assim, a língua é 

entendida como algo inexplicavelmente concebido por si mesmo. Ainda que 

Saussure afirme que ―a língua é um fato social‖, não há um desenvolvimento 

mais aprofundado dessa ideia em sua teoria, ficando suspensa em uma história 

e em uma esfera social completamente abstratas. 

Para Antoine Meillet (1928 apud MATTOS E SILVA, p. 37), que foi 

discípulo de Saussure antes da publicação do Curso de Linguística Geral, ―a 

história política de Roma e a história da civilização romana explicam a história 

da língua latina‖. A Linguística então adquire contornos mais concretos, pela 

sua filiação à sociologia de Émile Durkheim. Desta forma, o linguista francês 

evitava as principais dicotomias saussurianas, e, portanto, embora dando 

continuidade ao positivismo, buscava conceber a língua como um sistema ao 

mesmo tempo em que era também um fato social com determinantes 

extralinguísticos. Graças a essa concepção precursora dos estudos relacionais 

entre língua e sociedade, houve grande avanço nas pesquisas alternativas das 

áreas de Sociolinguística e de Linguística Histórica, que se contrapõem às 

insistentes análises estruturalistas, as quais não conseguem dar conta de 

explicar a totalidade dos processos linguísticos.  

O filósofo russo Mikhail Bakhtin concorda com Saussure quanto a 

língua ser um fato social, mas se opõe à máxima positiva do ―sistema de regras‖. 

Se a língua é expressa nas esferas sociais e a sociedade está em constante devir, 

a língua não é estática, mas se desenvolve historicamente através dos 

fenômenos e das necessidades societárias. A língua, portanto, se desenvolve 

como um retrato estilhaçado da realidade social e cultural de uma determinada 

civilização, mas não só isso, pois também pode refratar a própria realidade, 

incitando a atitudes no modo de ser e pensar do grupo a que o falante pertence. 

Ou seja, diferentemente do que pensava Saussure e os positivistas empiristas, a 

língua não é um sistema fechado em si mesmo; a língua é essencialmente 

ideológica. E, portanto, ―tudo que é ideológico possui um significado e remete a 

algo situado fora de si‖ (BAKHTIN, 2006, p. 29).  

 

1 Um analgésico embaixo da Língua: a ideologia 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
985 

 

 

Antes de mais nada, para a compreender a proposição de Bakhtin na 

qual a língua é um fenômeno propriamente ideológico, precisamos situar o 

conceito de ideologia. Para o senso comum, entende-se, geralmente, por 

ideologia um conjunto de ideias e crenças em que cada indivíduo tende a 

interpretar o mundo. Em contrapartida, o método do materialismo histórico-

dialético, formulado por Friedrich Engels e Karl Marx, afirma que a ideologia é 

uma relação social vivenciada e determinada pelas estruturas de produção. 

 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 
dominantes, i. e., a classe dominante é a força material 
dominante da sociedade e é, ao mesmo tempo, sua força 
espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os 
meios de produção material dispõe também dos meios da 
produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos 
aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles 
aos quais faltam os meios da produção espiritual (Engels; Marx, 
2007, p. 47). 
 

Deste modo, encontra-se aqui uma série de determinações dialéticas 

multilaterais, pois se irradiam mutuamente. Em primeiro plano, vemos que a 

ideologia não deriva aprioristicamente de uma ―consciência neutra‖. Pelo 

contrário, é a consciência que deriva da ideologia num dado processo de 

interação social. As conexões coletivas enlaçam os próprios indivíduos para se 

realizarem a si mesmos subjetivamente a partir dos modos de produção 

material, que asseguram(-se) (pel)a reprodução da vida espiritual de cada 

sociedade em determinado momento histórico. E ainda é preciso salientar 

também que a sociedade e os indivíduos são constituídos através da conexão 

entre os seus demais. Portanto, o indivíduo só é determinado pelo coletivo 

porque, antes, é preciso o contato entre os indivíduos para se criar o coletivo 

(sociedade), i. e., tornar-se Sujeito-Objeto da História. O sujeito social não se faz 

a si mesmo isoladamente, mas em relação com o outro.  

A função do analgésico não é curar a dor, mas reduzir a percepção da 

dor. A ideologia não se resume a uma falsificação da realidade, mas ideias que 

predominam em determinado momento histórico e que naturalizam a realidade 

tal como é, imutável. No entanto, se a ideologia é determinada pelas bases das 

interações sociais entre os homens, o movimento real exercido por estes provoca 
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uma modificação na tessitura material, que desencadeia uma alteração também 

na ideologia e, por conseguinte, nos usos sociais da língua. Assim, o que 

distingue a filosofia (marxista) da linguagem da concepção positivista 

durkhemiana é que, para a primeira, os usos da língua como fatos sociais, mas, 

acima de tudo, como manifestações ideológicas, podem ser dialeticamente 

superáveis, já que a realidade material também pode vir a ser.  

Assim sendo, os modos de produção e reprodução social asseguram 

que existam práticas de linguagens diferentes, modos distintos de se dizer a 

mesma coisa, mas que podem ser privilegiadas ou rechaçadas em relação a 

outras, estabelecendo-se, com isso, valores linguísticos, que dependem de 

diversos fatores extralinguísticos, como classe social, nível de escolarização, 

gênero, etnia, entre outros. Qualquer tentativa de anulação dos processos de 

discriminação e preconceitos linguísticos deve estar atrelada indistintamente a 

uma luta contra a discriminação e o preconceito na sociedade como um todo, ou 

seja, a uma luta contra a atual organização do poder político-econômico-

ideológico. 

Para manter a valorização da prática linguística dominante, legitima-

se um ideal intangível de norma-padrão, que deve servir de modelo 

uniformizador para os falantes das demais camadas sociais. Mais ainda: é 

preciso reproduzi-la, e isso se dá através do ensino dessa norma nas escolas. 

Com isso, percebe-se que ―a língua oficial está vinculada ao Estado. E isso tanto 

em sua gênese como em seus usos sociais‖ (BOURDIEU, 1990 apud CALVET, 

2002, p. 106). Assim como é dever do Estado a garantia de ensino, é de sua 

essência utilizar meios que assegurem a reprodução de sua ordem e de sua 

existência, enquanto instituição que ratifica a dominação de uma classe sobre as 

outras172. Entretanto, é próprio dessa dinâmica social que o repasse da norma-

padrão, que por si só é uma construção histórica completamente metafísica, 

arbitrária e desapegada da realidade linguística, seja precário para as classes 

dominadas173. Assim, os falantes interagem através de formas e normas174 

distintas em relação à norma-padrão, pois, 

                                                           
172

 Vale lembrar que, na sociedade capitalista, “o poder do Estado moderno é apenas uma comissão que 
administra os negócios comuns de toda a classe burguesa” (ENGELS; MARX, 2014). 
173

 É preciso esclarecer que, hipoteticamente, mesmo que vivêssemos numa sociedade sem classes, isso 
não implicaria que as variedades deixariam de existir ou de se reinventar. Como já foi dito, a língua 
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se formos acreditar no mito da língua única (identificada com a 
norma-padrão tradicional), existem milhões de pessoas neste 
país que não têm acesso a essa ―língua‖, que é a empregada 
pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder – são os sem-
língua (BAGNO, 2015, p. 29). 
 

Há, portanto, diversas normas não-padrão provenientes 

principalmente das comunidades de classes sociais menos abastadas, que são 

veementemente repelidas pela burguesia e pela classe média. Sem dúvidas, isso 

é um indicativo da existência de uma hierarquia de poder nos usos sociais da 

língua também, que é assegurada pela divisão classista da sociedade. O efeito 

dessa estratificação é não só a exclusão social, mas a própria insegurança 

(psicológica e) linguística dos falantes. Através desse sentimento, outros fatores 

se manifestam, como a hipercorreção, que é a tentativa exagerada de 

reprodução das formas prestigiadas no âmbito do uso social da língua.  

Diante dessas colocações, pode-se inferir que todo elemento 

linguístico que possui significado relaciona-se com a realidade histórica-social e, 

assim, perante qualquer mudança na dinâmica do real, a língua sofre 

consequências estruturais e psicológicas. É assim que se pode compreender a 

concepção do fenômeno da heterogeneidade linguística: observando que não há 

como uma língua se apresentar uniforme havendo disparidades e diferenças 

complexas no interior de uma mesma comunidade social. Deste modo, uma 

língua é sempre constituída de múltiplas variedades além da variedade 

estipulada como ―padrão‖.  

 

2 Breve esforço para uma linguística geopolítica 

 

                                                                                                                                                                          
acompanha o movimento histórico e a roda da história nunca para, i. e., uma revolução emancipatória 
não é suprahistórica, mas sim transhistórica. O que esta comunidade emancipada deve garantir é o fim 
das classes e, neste caso, consequentemente, o fim das discriminações linguísticas oriundas das 
contradições classistas atuais. Até porque existem outros fatores que contribuem para a variação 
linguística além das classes: contato entre línguas e dialetos, gênero, localização geográfica etc. 
174

 “*...+ norma não corresponde ao que ‘se pode dizer’ (tarefa do sistema), mas ao que já ‘se disse’ e 
tradicionalmente ‘se diz’ na comunidade *de fala+ considerada” (FARACO, 2008, p.37). Nesse sentido, 
norma tem a ver com aquilo que, dentro de determinada comunidade linguística, se repete 
corriqueiramente, instituindo uma regra de normalidade e, como tudo que é dito socialmente segue 
alguma regra, as variedades não-padrão também constituem normas, mas com organizações diferentes 
das variedades de prestígio. 
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Para analisar determinada situação linguística, é preciso, antes de 

tudo, localizá-la em seu contexto histórico e delinear a realidade social na qual 

está inserida. Este capítulo busca traçar uma breve descrição geopolítica do 

pequeno distrito baiano de Santana do Sobrado. Isso enfatiza o caráter 

interdisciplinar da pesquisa, ao radicalizar as ideias da linguística e da filosofia 

da linguagem, quando ―insiste na necessidade de se construir uma ciência da 

linguagem em que o ‗social‘ seja o próprio objeto de estudo, ao qual a chamada 

‗linguística interna‘ tem obrigatoriamente de se subordinar‖ (CALVET, 2002, p. 

9). Portanto, a presente pesquisa empenha-se no estabelecimento dialético de 

uma análise linguística totalizante. 

Santana do Sobrado é uma cidade não-emancipada175, do município 

de Casa Nova, com uma população estimada em 15 000 (quinze mil) habitantes, 

sua economia é praticamente toda baseada no agronegócio. Além disso, o 

distrito é o maior do município, menor somente que a sede, e possui o maior 

índice rentável entre agricultura e agroindústria, além de um grande polo 

agrícola de exportação mantido por uma burguesia latifundiária, de onde 

partiremos a entender sua complexidade. 

Sabe-se que nada escapa à lógica da apropriação capitalista. 

Portanto, as condições de desigualdade são também parte do processo de 

produção do espaço dessa estrutura. O próprio espaço, inclusive, é um meio 

especulativo para o capital se condensar. Trazer uma análise geográfica dessas 

condições significa considerar que todo local, por menor que seja (dentro do 

jogo de escala), tem sua função de contribuição para geração de mais-valia e 

circulação/valorização de capital e de suas contradições. Há de se considerar 

que 

 

a divisão do trabalho na sociedade é a base histórica da 
diferenciação espacial de níveis e condições de 
desenvolvimento. A divisão espacial ou territorial do trabalho 
não é um processo separado, mas está implícito, desde o início, 
no conceito de divisão do trabalho (SMITH, 1988, p. 152). 

 

A produção das desigualdades sociais e a compreensão do espaço 

estão mediadas através de como o trabalho está determinado. Na dimensão das 
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 Há mais de dez anos que luta por sua emancipação territorial. 
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cidades pequenas, apesar de suas peculiaridades, há funções similares em suas 

relações. Nesse sentido, Santana do Sobrado, sendo um distrito-cidade, como 

coloca Leon Trotsky (1967) acerca das cidades pequenas, mesmo sendo uma 

dimensão espacial específica, tem a sua totalidade particular, que se dinamiza 

por meio de processos capitalistas que podem ser compreendidos através de 

categorias, como formação socioespacial e desenvolvimento desigual 

combinado.  

Neste processo acelerado de mundialização econômica do 

capitalismo, dentro da nova divisão territorial e social do trabalho176 e pela 

reestruturação produtiva agropecuária, a relação campo-cidade é intensificada. 

As proximidades das cidades, onde se verifica a existência do agronegócio, se 

tornam responsáveis por suprir suas principais demandas, como aporte 

jurídico, assistência técnica etc., mas em se tratando de cidades pequenas, 

oferecem principalmente a mão de obra (ELIAS; PEQUENO, 2007). É nessa 

dinâmica que Santana se encontra: com sua base econômica relacionada 

principalmente ao agronegócio, a força de trabalho dos moradores locais, em 

geral, é trocada no assalariamento com grandes empresas para produção e 

exportação de commodities da fruticultura irrigada. Apesar disso, há também 

moradores que possuem micropropriedades, onde sobrevivem com pequenos 

lotes, mas permanecem subordinados aos ditames do empresariado. 

Conforme David Harvey, ―a capacidade de dominar o espaço implica 

na produção de espaço‖ (2005, p. 149). Portanto, a classe dominante burguesa 

determina as condições sociais locais, pois, estando intrínsecas às regras do 

mercado globalizado, as demandas exigidas mesclam os interesses de produção 

do lucro e circulação do capital, e o Estado tem a responsabilidade de mediar 

para que esses processos ocorram com eficácia. O interessante de se notar, como 

mostra de uma espécie de força teológica que o capitalismo exerce sobre a 

realidade material, é que essa mesma burguesia que determina as condições de 

produção de espaço não reside em Santana. 

                                                           
176“Com o grande crescimento populacional, [...] surge uma nova repartição dos instrumentos de 

trabalho, do emprego e dos homens e mulheres no território do país, [...] reestruturaram-se a produção 

e o território preexistentes, desorganizando as estruturas, as funções e as formas antigas” (ELIAS; 

PEQUENO, 2007, p. 26). 
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A estruturação do espaço urbano, através da lacuna entre pobres e 

ricos, tem seu caráter objetivo quando se refere, por exemplo, ao estudo dos 

diversos usos do solo, como a favelização, os condomínios habitacionais e 

loteamentos, que orientam a localização dessas paisagens, mas trazem também 

em dimensão subjetiva de como as pessoas se sentem e percebem esses espaços, 

como isoladas/marginalizadas ou não, e mesmo como organizam o espaço, são 

características que revelam processos segregativos, dentro do plano centro-

periferia (ROMA, 2008). 

Nessa perspectiva, o distrito santanense traz muitas características 

da disparidade abissal dessa estrutura, como a especulação imobiliária e a 

formação de loteamentos na faixa de transição177, mas o avanço de casas 

periféricas por moradores das classes menos abastadas é rapidamente 

impedido. 

 
Na nossa sociedade capitalista, devido às lógicas de 
estruturação espacial a que estão submetidas as cidades e à 
produção social que engendra os espaços, as pessoas dos 
segmentos sociais de menor poder aquisitivo não têm o direito 
de decidir se moram em lugares melhores ou piores. Moram 
onde o preço da mercadoria terra/edificação é mais barato ou 
em áreas de ocupação irregulares, impróprias para moradia, 
sujeitando-se, assim, a viver em locais que agravam suas 
condições de vida (ibidem, p. 37). 
 

O mercado e o trabalho determinam o modo de vida que cada um 

deve seguir; quem possui o controle produtivo decide as regras, i. e., uma 

burguesia não residente, que, na necessidade de valorização e concentração de 

capital, com o aporte jurídico da propriedade privada, intensifica as 

desigualdades e, em consequência, os conflitos de classes. O Estado como gestor 

de todos os aparatos sociais, desde o sobreproduto social178 até as legislações de 

uso ou de posse de matérias, é um agente primordial na produção socioespaçial 

e do planejamento das desigualdades. 

 
A presença e aparente ausência do Estado aprofundam 
contradições inerentes ao modo de produção capitalista. A 
presença diz respeito, entre outras dinâmicas, à definição do 
salário mínimo, às normas jurídicas de apropriação e 
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 No que administrativamente compreende ser a divisão entre rural e urbano. 
178

 Termo utilizado para definir os recursos públicos: Tributos ou impostos pagos pelos trabalhadores e 
arrecadados pelo Estado. 
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propriedade da terra, à legislação de uso da terra e edificações, à 
implantação de infra-estrutura e equipamentos de uso coletivo. 
O Estado aparece ausente ao definir salários insuficientes para a 
reprodução da vida, não prover o acesso universal aos meios e 
equipamentos de uso e consumo coletivo. (RODRIGUES, 2007, 
p. 74) 

 

A negação do poder público em investir para melhorias de condições 

de vida para as frações da classe trabalhadora remete às contradições de ser o 

principal agente incentivador de políticas que beneficiam os projetos privados 

de grupos privilegiados, i. e., a classe burguesa.  

Em Santana do Sobrado, mesmo que a maior parcela dos moradores 

ganhe o mesmo valor salarial ou que obtenha o mesmo acesso de alguns 

equipamentos de uso coletivo, é perceptível a diferença no comportamento 

socioeducacional de quem mora na periferia para quem mora no centro. Isso 

porque, além da forma de trabalho, o acesso que a população tem aos 

equipamentos de uso coletivo caracterizam seu exercício de direito à cidade, ou 

seja, aqueles que moram no centro179 têm mais e melhor acesso a esses 

equipamentos e transitam com maior facilidade; os bairros periféricos, onde 

residem os mais carentes, são locais onde se tem pouco ou nenhum acesso a 

saneamento, pavimentação etc. Assim, essa organização espacial impede a 

circulação dos moradores da periferia, favorecendo não só a exclusão social, 

mas também a reclusão espacial em relação aos demais bairros.  

Pode-se observar melhor a reprodução do domínio político-

econômico sobre o espaço urbano através do seguinte mapeamento descritivo: a 

praça da igreja é o centro e a região de maior prestígio, pois é a área de comércio 

mais movimentada, a maioria da população que ali reside está composta por 

uma pequena-burguesia emergente, que sobrevive do comércio180, e por antigos 

moradores; há uma zona intermediária entre o centro e a periferia, onde 

convivem a classe média, formada em geral por funcionários públicos, e 

trabalhadores rurais, a qual trataremos como semiperiferia; as periferias, onde 

habitam principalmente trabalhadores rurais, são o Loteamento Cristal, a Vila 

                                                           
179

Em Santana do Sobrado, a pequena burguesia ou antigos moradores que já moravam lá antes da 
valorização. 
180

 Segundo Engels e Marx (2014, p. 43), a pequena burguesia é conservadora. Por isso, dentro do 
cenário urbano, ela representa os interesses da classe dominante contra qualquer tentativa de 
“proletarização” do centro. 
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Nova e o Alto da Boa Vista, estes últimos mais conhecidos como ―Iraque‖ e 

―Irã‖181, respectivamente. 

O que se pode perceber é que quanto mais se estar afastado do 

centro, mais precárias são as condições de vida e de moradia no distrito. Assim 

fica evidente que o espaço, mesmo em uma pequena cidade interiorana do 

sertão nordestino da Bahia, se constitui como condição e produto das 

contradições e desigualdades sociais nos modos de vida de uma sociedade 

capitalista. Mas o que isso tem a ver com o estudo da língua? Ora, tem tudo a 

ver! A classe dominante, ao deter os meios de produção e o acúmulo de capital, 

delimita todas as outras relações sociais, incluindo a nossa convivência com o 

espaço, e dentro desses espaços surgem modos de vida e de interação com as 

outras pessoas que determinam nossa linguagem. Portanto, 

 

são essas graves diferenças de status socioeconômicos que 
explicam a existência em nosso país de um verdadeiro abismo 
linguístico entre falantes das variedades estigmatizadas do 
português brasileiro (moradores da zona rural ou das 
periferias das grandes cidades, miseráveis ou pobres, 
analfabetos ou semianalfabetos) – que são a maioria de 
nossa população – e os falantes das variedades prestigiadas 
(moradores dos centros urbanos, mais escolarizados e 
de poder aquisitivo mais elevado) [grifos nossos] 
(BAGNO, 2015, p. 28). 

 

Mas, ao mesmo tempo que os grupos sociais excluídos produzem 

novas formas de espaço alternativas às estratégias urbanas impostas pelo 

Estado e pelos interesses das classes dominantes que os empurram para a 

exclusão, também revitalizam novos modos de interagir através da língua, 

diferentes dos limites da língua legítima que os marginaliza. Portanto, se 

existem essas pessoas ―sem-língua‖, de que fala Bagno, a variação linguística é, 

simbolicamente, a ocupação de um prédio abandonado, é a tomada de uma 

terra sem função social, é a transformação da improdutiva vaidade especulativa 

da língua legítima em um terreno fértil; a variação é uma favela construída em 

meio a um relevo de muita opressão e miséria, mas que resguarda em si e em 

seu uso a expressão de luta e de resistência da cultura de uma comunidade. O 
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 Mais uma vez, a língua servindo como signo ideológico para acentuar o rebaixamento social e, 
consequentemente, o preconceito sobre os moradores dessas regiões. 
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objetivo da Linguística Geopolítica não é exaltar esses modos de vida (e de 

comportamentos linguísticos) como fim, mas compreendê-los como 

sinalizadores de resistência e de necessidades imediatas dos excluídos para 

avançar contra o domínio e a discriminação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Porquanto o meio social está impregnado de preconceitos, a 

linguagem, sendo reflexo da cultura da sociedade, não escapa a esse logro. Por 

uma questão de adaptação às normas sociais vigentes, todos os grupos buscam 

convergir para a linguagem das classes mais privilegiadas, pois, para o grosso da 

massa, a linguagem é uma maneira de evidenciar categoricamente a classe do 

indivíduo. Por isso, o público preferirá, em geral, dar atenção às lojas do centro 

não só pela localização valorizada e pelas fachadas coloridas, chamativas e bem 

elaboradas graficamente, mas também pelos enunciados seguirem a variedade 

urbana de prestígio, pois aparentemente transmite segurança e status social 

elevados. 

Mas a afirmação de que uma norma prestigiada comprova uma 

posição social de destaque ou que o domínio puramente linguístico é um 

determinante de ascensão social ou até mesmo que o conhecimento da norma-

padrão por si só é uma manifestação de poder político não são pontuais e, por 

vezes, promovem não só atitudes intolerantes quanto à determinada variedade 

em oposição às outras, mas também uma compreensão equivocada sobre o 

poder e o saber:  

 

[...] um grande fazendeiro que tenha apenas poucos anos de 
estudo primário, mas que seja dono de milhares de cabeças de 
gado, de indústrias agrícolas e detentor de grande influência 
política em sua região vai poder falar à vontade sua língua de 
―caipira‖, com todas as formas sintáticas consideradas ‗erradas‘ 
pela gramática tradicional, porque ninguém vai se atrever a 
corrigir seu modo de falar (BAGNO, 2015, p. 105). 
 

Na realidade, o fato de as placas e as fachadas do centro estarem de 

acordo com as variedades urbanas de prestígio apenas demonstra uma posição 

socioeconômica mais elevada dos donos desses pontos comerciais por poderem 
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pagar pela confecção em gráficas, mas não significa categoricamente que 

tenham mais domínio da língua do que os comerciantes e os lojistas da 

periferia, até porque a pequena-burguesia do centro tem simpatia pelos 

interesses burgueses, mas não tem as mesmas regalias, e, como assinalado, a 

própria burguesia local pode não ter domínio sobre o que chamam de norma 

padrão ou nem mesmo da norma culta. Ainda assim, os pontos em que os 

anúncios são escritos à mão e sob normas não-cultas sofrerão com o preconceito 

e, consequentemente, terão menos sucesso comercial, não só porque a escrita 

transmite certo status, mas também porque soma-se a isso a localização 

marginalizada. 

O fundamental é compreender que, mesmo que as classes 

privilegiadas locais não dominem a norma-padrão, assim como determinam a 

produção do espaço e não o habitam, a dominação burguesa não é um fenômeno 

local, mas global, posto que se deve levar em conta a divisão internacional do 

trabalho. O que significa que o desenvolvimento cultural depende também do 

desenvolvimento das forças produtivas, i. e., se a produção local está ligada aos 

commodities do setor primário é bem provável que a aquisição cultural-

linguística dessa burguesia também seja atrasada ou arcaica. Ainda assim, há 

forças externas (p. ex., as exigências do setor industrial e do mercado 

financeiro) a essa burguesia que determinam o uso da língua, e mesmo que sua 

representação interna ou os segmentos que partem em sua defesa (classe média, 

pequena-burguesia e a própria burguesia latifundiária) não dominem a norma 

culta, é por meio desta que se expressam socialmente, recorrendo a 

subordinados que o façam e a outros meios e relações sociais extralinguísticos.  

Deste modo, o saber linguístico continua subordinado ao poder 

político-econômico-ideológico. Numa época em que se celebra conceitos 

neutralizantes, como ―sociedade pós-industrial‖ e ―sociedade da informação‖, 

principalmente por autores pós-modernos ―neo-esquerdistas‖, enquanto tapam 

os olhos, p. ex., para os problemas essenciais da América Latina, é mais do que 

necessário demonstrar como o processo de trabalho está mais presente do que 

nunca aqui, como as formas de vivenciá-lo interferem em questões sociais mais 

complexas e até mesmo como isso contribui para compreender as problemáticas 

desse novo momento no cenário mundial. Por isso, é tão importante uma 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
995 

 

análise linguística que vise sempre o horizonte da totalidade: a língua é um 

produto das interações sociais e não pode ser investigada isoladamente, pois 

acoberta inúmeros outros determinantes extralinguísticos que precisam ser 

levados em conta para evitar precipitações. Ainda assim, a análise aqui 

apresentada não está livre desses equívocos, tampouco das limitações teóricas, 

especificidades e transições históricas. Mas, sendo materialista histórico-

dialética, estará sempre ofertada à superação do Devir. 
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A ARTE LITERÁRIA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA 

RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO POVO AFRICANO PÓS-
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Este artigo apresenta uma abordagem reflexiva acerca da arte literária enquanto 
construção e resgate do povo africano sob influência da colonização portuguesa. 
Pretende-se estudar a literatura e de que forma ela convém o senso de pátria e 
virtudes da cultura africana, bem como mostrar de que maneira a cultura dos 
colonizadores se misturou à da colônia e criou algo híbrido, que convém o 
espírito dos países de língua portuguesa da África. Autores como Chaves (2004), 
Eagleton (1983), Campos (2008), Mata (2000) entre outros são o fundamento 
deste artigo para desenvolver os estudos sobre a influência da colonização no 
tocante à identidade do povo africano. A partir de um estudo aprofundado, 
pôde-se ter como resultado a confirmação da arte literária como ferramenta 
fundamental para a tomada de consciência, reconhecimento e afirmação da 
identidade do povo africano durante e após a colonização portuguesa. 
 
PALAVRAS CHAVES: Literatura africana. Identidade. Cultura. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A literatura é mais do que um conjunto de obras ou a habilidade de ler e criar 

textos, é uma manifestação artística fortemente ligada à cultura, à história e às 

tradições, assim como a música, as artes cênicas, a pintura e outros. Todas essas 

linguagens têm um cunho social e contribuem para a reafirmação de um povo, 

cada uma utilizando seus meios de expressão - no caso da literatura, a palavra. 

Entendemos que a arte literária não carrega consigo o poder de modificar a 

realidade, mas as reflexões que são levantadas a partir do contato com ela 
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atuam no modo de pensar das pessoas e as levam a questionar os sistemas em 

que estão inseridas, causando assim uma transformação pessoal e coletiva. 

Interessamo-nos, pois, em pesquisar e refletir, por meio de método qualitativo, 

sobre a literatura no tocante ao pós-colonialismo do povo africano:  como a 

literatura africana reafirma a identidade de sua população? 

A colonização é um processo que afeta profundamente a cultura dos povos 

envolvidos: a mistura de costumes e crenças de diferentes origens é inevitável, 

em qualquer que seja o grau; e cada colônia tem seu próprio jeito de lidar com 

essa questão. O Brasil, exemplo de país miscigenado, tem culturas muito 

diferentes se encontrando em um mesmo lugar. Mas e países como Angola e 

Moçambique? Qual a posição deles nessa questão? Pretendemos estudar a 

literatura e compreender o senso de pátria e virtudes da cultura africana, 

descobrindo como a cultura dos colonizadores se misturou à da colônia e criou 

algo novo e híbrido, que convém ao espírito dos países de língua portuguesa da 

África. Estamos unidos ao continente africano por motivos históricos; no 

entanto, com séculos de atraso econômico, sendo resultado de uma exploração e 

de políticas inadequadas, foi forçada uma tentativa de esquecimento dessa 

herança cultural. Retomá-la é fundamental para o reconhecimento de cada 

identidade.  

 

1. SOBRE A LITERATURA 

O crítico literário Terry Eagleton (1983), tomando como referência as ideias 

de Jakobson, afirma que a literatura é a escrita que intensifica a linguagem 

comum ao passo que se afasta dela, impondo-nos uma consciência dramática, 

tornando os objetos – a vida – mais perceptível. Segundo ele, uma vez rompida 

a alienação, nosso pensamento nunca mais será o mesmo. A literatura é uma 

forma de se compreender o contexto histórico e social retratado nela, mas nós a 

entendemos aqui como uma manifestação artística que recria esse contexto, 

fazendo dos aspectos externos elementos internos e construindo um mundo 

dentro do texto que conta com elementos observáveis na realidade. Cândido 

(1967) diz que: "[...] o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem 
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como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno (pp. 4-5)." 

A literatura dos países de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e 

São Tomé e Príncipe passou por uma mudança no início do século XX devido à 

situação social e política em que os países se encontravam - o povo mudou sua 

postura frente a essa adversidade. Hall (2005) faz questão de lembrar que a 

identidade se constrói historicamente, não biologicamente. Ela é um processo; é 

móvel, e não fixa. É construída por meio das interações do indivíduo com o 

ambiente e com seus semelhantes. Assim, com a recusa à dominação do homem 

europeu, o trauma da opressão e a incapacidade de se expressar sobre o assunto, 

a produção literária verdadeiramente africana surge como uma libertação e 

como forma de, por meio da arte, o povo se reencontrar e se reconectar com 

suas origens. Entre os recursos literários adotados para marcar essa era cultural, 

aponta Campos (2008): 

A incorporação de elementos da oralidade, a desconstrução 

gramatical da língua oficial, a mitificação do passado glorioso, o 

aspecto da denúncia, o intenso compromisso político, o uso de línguas 

e expressões culturais nativas, representam a ânsia desses escritores 

em se afastar da perspectiva colonial e fundar algo que pudesse ser 

visto e identificado como efetivamente africano (p. 10). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 O PASSADO DAS SOCIEDADES AFRICANAS: UM OLHAR 

PARA AS RUPTURAS CAUSADAS PELOS COLONIZADORES 

PORTUGUESES 

Em vários momentos da história, Portugal esteve frente aos povos africanos, 

mas foi no fim do século XIX, com a Conferência de Berlim, que eles, de fato, 

foram subordinados aos portugueses. A Conferência reuniu catorze potências 

para debater a ocupação do continente africano, o ato colonial aconteceu por 

meio da violência e brutalidade. Como aponta Campos (2008), para justificar tal 

atitude, o Imperialismo usou de estratégias político-ideológicas, ideias racistas e 

um discurso de superioridade sobre a África, que foram asseguradas por 

"legitimidade científica". Supostamente, isso legitimou a invasão dos países 
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europeus no continente africano, considerado como um povo sem história. ―O 

modo de viver europeu seria um espelho, um modelo a ser seguido no caminho 

da evolução humana, só assim os africanos iriam estrear sua presença na 

história da humanidade‖ (CAMPOS, 2008). Um dos maiores erros do 

pensamento ocidental foi enxergar a África como um continente ágrafo. Isso 

sugeria que se um povo não tem escrita, não tem história, essa foi uma forma 

consciente das potências mundiais destacarem suas diferenças e sustentarem 

sua superioridade perante outro povo. 

A Revolução dos Cravos é considerada, nessa linha de pesquisa, um 

movimento fundamental para o fim do período colonial nos países africanos sob 

influência portuguesa. A Revolução é, de fato, um marco e dividiu a literatura 

em ―anterior ao 25 de Abril de 1974‖ e ―posterior ao 25 de Abril‖, como aponta 

Ribeiro (1998). A partir de 1960, entrava em vigor em Portugal o Estado Novo, 

sob o Governo de Salazar, mas as colônias africanas foram mantidas. Até então, 

já havia mobilização nesse sentido com a guerra colonial dos anos 60, mas foi 

com o golpe de estado, no dia 25 de Abril de 1974, que a situação mudou. A 

chamada Revolução dos Cravos iniciou um período conhecido como Processo 

Revolucionário em Curso, que continuou até Portugal conceder a independência 

à todas as suas colônias africanas em 1975. No ano seguinte, Portugal tornou-se 

uma democracia. Deve-se entender que, apesar da mistura resultante de séculos 

de colonização, a cultura primária das nações africanas não pode ser 

desprezada. Como afirma Campos (2008): 

O pensamento dominante a partir de uma perspectiva 

preconceituosa promoveu com frequência reflexões equivocadas sobre 

a África. [...] As sociedades africanas foram entendidas como sem 

cultura, sem arte, sem escrita, logo, sem história (p. 9). 

É recorrente na história de países que foram subjugados, sejam eles colônias 

de ocupação ou de exploração, o fator cultural. Nós temos um exemplo perfeito 

disso aqui no Brasil com os povos indígenas, que tiveram de aderir tanto à 

religião quanto aos costumes, inclusive à língua do país dominante, deixando 

sua herança cultural e sua identidade para trás por não terem escolha – além, é 

claro, de todo o trabalho escravo que prestaram. Em um certo grau, o 

intercâmbio de costumes e língua entre povos nessas situações é inevitável, mas 
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o processo de colonização caracteriza-se por não ser vantajoso para os dois 

lados, pois um projetará sua cultura no outro. Como separar, então, os aspectos 

que fazem parte da cultura original à que foi imposta, principalmente após 

séculos de dominação, e definir uma identidade? Bem, para definir uma 

identidade nacional deve-se analisar primeiro a memória nacional. A memória 

referente ao período da guerra colonial para a África é turbulenta, e mostra-se 

na literatura publicada nos anos 60. Segundo Ribeiro (1998),  

[...] separar aquela que foi escrita antes do 25 de Abril, e portanto 

em vigência da censura e enquanto decorria a guerra colonial e o 

regime ditatorial que a defendia e simultaneamente nela se 

sustentava, e aquela que foi escrita depois do 25 de Abril, que de um 

ponto de vista coletivo, apelava a ilegitimar o poder até ar vigente, 

escrevendo a história até então proibida, e de um ponto de vista 

individual, fazia a catarse de uma experiência traumatizante. Torna-

se assim claro que toda a literatura africana relativa à guerra colonial 

anterior ao 25 de Abril, autorizada para publicação, era francamente 

apologética da ação das tropas portuguesas em África e da ideologia 

que lhe estava subjacente (p. 126, grifos nossos). 

Myriam dos Santos (2013), referenciando Halbwachs, enfatiza que a 

memória do indivíduo é indissociável da memória coletiva, pois ela ainda é 

construída em conjunto, pois o indivíduo é produto de suas interações sociais 

em seus diversos ambientes: na família, no local de educação, no local de 

trabalho, etc. É importante lembrar também que a memória oficial é aquela 

definida pelo poder dominante, em contraste com a memória composta pelas 

vozes minoritárias. A memória oral é mais significativa nos países africanos de 

colonização portuguesa, já que é a forma como a cultura popular continuou a se 

propagar em tempos de censura, quando não havia muito o que podia ser dito e 

publicado como literatura (Campos, 2008). Essa foi a melhor forma de manter a 

cultura do povo viva, mesmo quando ele não tinha um espaço de fala. É nesse 

aspecto que a literatura age na definição da identidade de um povo que foi 

subjugado – e ainda é –, mas que mostra resistência e confiança em suas raízes. 

As primeiras manifestações literárias nos países africanos, no século XIX, já 

tinham forte influência colonial. Com o amadurecimento de seu senso de 

autoafirmação e auto expressão, o povo desenvolve um sentimento de oposição 
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ao homem europeu e uma ―consciência de africanidade‖187 (Laranjeira, 2000) 

que inevitavelmente aparece na produção escrita a partir do século XX.  

Para Chaves (2004), o processo de dominação exige que ações de 

desvalorização cultural do dominado sejam realizadas, assim ele é exilado de 

seu próprio passado e é ofertado a ele um futuro ―melhor‖ a partir de sua 

submissão. É a artificialidade que desfigura por completo o sujeito que já não 

está mais ligado a si mesmo e ao seu universo cultural, nem ao universo afetivo 

do opressor. O sujeito se transforma numa folha em branco, sem história e sem 

ninguém para escrever. Chaves lembra que o único ponto de vista apresentado 

ao povo africano era o do homem europeu – culto e cristão; representava uma 

civilização "superior". Além disso, o trabalho de alienação era forte nas escolas, 

onde o que se estudava era a cultura portuguesa. O que era de origem africana 

foi apagado e em seu lugar foram incorporadas as vivências e experiências dos 

dominadores, que prometiam ao povo colonizado uma ideia de melhoria na 

economia do país e na educação, embora toda essa falácia no auge da 

independência tenha sido desmascarada, tendo em vista o alto nível de 

analfabetismo angolano, chegando aos 95%.  É fato que isso favoreceu o 

aumento da diferença de classe social (CHAVES, 2004). 

 

4.2 A LITERATURA NA LÍNGUA PORTUGUESA E A IDENTIDADE 

AFRICANA 

Voltando-nos para a literatura, percebe-se que existe um grande vazio e uma 

lacuna na história das terras africanas colonizadas pelos portugueses. O escritor, 

enquanto artista e criador de novas realidades, com suas várias perspectivas, 

assume o papel de preencher esses ―buracos‖.  

Profundamente marcada pela História, a literatura dos países 

africanos de língua portuguesa traz a dimensão do passado como uma 

de suas matrizes de significado. A brusca ruptura no desenvolvimento 

cultural do continente africano, o contato com o mundo ocidental 

estabelecido sob a atmosfera de choque, a intervenção direta na 

organização de seus povos constituíram elementos de peso na 
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reorganização das sociedades que fizeram a independência de cada um 

de seus países (CHAVES, 2004, p. 147). 

Nesse contexto, as independências africanas conquistadas foram (e são) 

influenciadas pelo colonialismo. Chaves cita também a ―Geração dos novos 

intelectuais‖, formada no fim dos anos 40 pelos escritores António Jacinto, 

Agostinho Neto, Viriato da Cruz e outros, que procurava lançar uma nova 

concepção de poesia a partir da frase ―Vamos descobrir Angola‖, que reforça a 

noção de recuperação de pelo menos um pedaço do passado, a fim de 

(re)descobrir o verdadeiro e genuíno angolano. Essa proposta de recuperação da 

identidade, ainda que dentro de uma perspectiva de reinvenção, nos leva a uma 

reflexão sobre a natureza do colonialismo: 

Em estudos dedicados à relação entre racismo e cultura, Frantz 

Fanon lança luzes sobre vários aspectos desse problema, apontando as 

estratégias de inferiorização do dominado como fundamentais para a 

justificação das desigualdades a serem perpetuadas pelo colonialismo, 

ainda que o discurso procurasse difundir as hipóteses de redução e até 

extinção das mesmas (CHAVES, 2004, p. 148). 

Esse processo desvaloriza toda a história, identidade, raízes, tradições e 

costumes do povo que é submetido à colonização, a fim de justificar o corte 

social realizado pelo colonialismo. Chaves menciona a artificialidade da cultura 

imposta pelos colonizadores: "[...] Para Fanon, a libertação está diretamente 

associada ao momento em que se percebe a armadilha e se decide escapar desse 

jogo perverso. E o primeiro passo se dá na revalorização da tradição rompida 

(CHAVES, 2004, p. 148)". Qual a ferramenta mais eficaz para essa revalorização 

da cultura perdida e esquecida? A literatura.  

Não é de estranhar, portanto, que a ideia de libertação que marca o 

processo literário angolano seja assim atravessada por esse desejo de 

resgate de um passado distante. Regressar no tempo seria também um 

modo de apostar numa identidade tecida na diferença. [...] Num 

universo tensionado pela ocorrência de tantas rupturas, o apego a 

certas marcas da tradição se ergue como um gesto de defesa da 

identidade possível (CHAVES, 2004, p. 149). 

No entanto, considerando o dano que a colonização traz à população nativa, 

Chaves argumenta sobre a possibilidade de utilizar o que o colonizador deixa 
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para trás e que pode, apesar de tudo, servir para a recuperação de uma cultura: 

a língua. A sociedade pós-colonial é afetada no campo da comunicação, tendo 

em vista as diferenças de classes e variações de fala que existem pela falta de 

acesso dos colonizados à educação e à arte. Como poderia uma população 

conquistar a liberdade e a reafirmação de sua cultura se tudo foi apagado e não 

há possibilidade de comunicação entre os povos causada pelas diferenças 

sociais? A maioria dos escritores de Angola já escrevia suas obras no português 

por necessidade, devido aos efeitos da colonização. Era necessário e inevitável 

se utilizar da herança colonial a fim de efetuar a comunicação em diferentes 

comunidades e países, pois o português tinha grande alcance. Não houve, 

porém, afastamento de sua língua nativa - essa estratégia fortaleceu o povo. No 

entanto, isso também causou um conflito na população, pois havia o entusiasmo 

pela conquista da independência e esse uso da língua foi visto como uma "volta 

ao passado" no momento em que se seguia para o futuro, trazendo consigo a 

sensação de incapacidade da realização do projeto de libertação desejado. 

A continuidade da guerra, as imensas dificuldades no cenário 

social, o esvaziamento das propostas políticas associadas ao estatuto 

da independência, a incapacidade de articular numa concepção 

dinâmica a tradição e a modernidade compuseram um panorama 

avesso ao otimismo (CHAVES, 2004, p. 157). 

O passado é retomado na literatura angolana, onde o imaginário do escritor é 

levado às dimensões da história, descobrindo e incorporando na sua cultura a 

perspectiva de um futuro à rebeldia. A contradição de voltar no passado para a 

construção do futuro é necessária quando não se tem mais uma identidade 

cultural. 

 

4.3 ESCRITORES AFRICANOS DE MAIOR INFLUÊNCIA PARA O 

PROCESSO IDENTITÁRIO 

A poesia, que era desvalorizada por sua simplicidade (derivava da tradição 

oral nativa) devido à referência da literatura lusitana, que era complexa e 

intrincada, volta à cena literária e aparece como importante fator da produção 

escrita do continente, sendo utilizada para transmitir a recém-descoberta 
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africanidade em todos os seus matizes. Autores como Chimamanda Adichie, Mia 

Couto e Ana Paula Tavares são fundamentais nesse processo, e em meio ao 

cenário de libertação de uma condição de dominação é perceptível também uma 

tendência ao feminismo. 

Falando de Ana Paula Tavares, por exemplo, os seus textos ressaltam a 

atenção que recebe o trabalho feminino de várias formas, falando com mulheres 

de sua terra ou de outras, denunciando injustiças e também resistindo à 

tentação de idealizar a decantada fragilidade do sexo. Na sua escrita, nota-se 

que o contexto de espaço do texto é composto em essência pela paisagem 

africana com o foco na Angola. Há também um foco na memória, na questão 

temporal. Cabe aqui também a observação que o espaço ocupado pela crônica 

na história da literatura em Angola é bastante reduzido, o que reforça a atenção 

nas atividades de Ana Paula, que estabelecem um caminho muito próprio. Suas 

crônicas remetem a rodas de fogueira, que são lugares de aprendizagem e 

crescimento na tradição africana, além de manter viva uma referência 

fundamental de seu patrimônio cultural. A voz que se desata em seus textos 

aparece como próxima da família dos narradores da tradição oral, sabendo do 

seu papel de matriz de ensinamentos, permitindo-se confessar perplexidades 

impostas pela confusão ou pelo vazio da vida na sociedade por valores 

quantitativos. 

Alguns escritores apresentam sob seu ofício um olhar sensível, que ultrapassa 

a superficialidade, procuram contribuir com sua comunidade através da arte. 

Uma literatura enraizada nas culturas africanas que perpassa pela mitologia 

tribal e se aventura nas lendas, tradições e costumes dos povos antigos pode ser 

encontrada nos escritos do moçambicano Mia Couto (FRONTEIRAS DO 

PENSAMENTO, 2017). Em seus trabalhos, ele celebra a vastidão da identidade 

africana e seu hibridismo com a cultura portuguesa. A África é singular em sua 

pluralidade cultural, com diferentes costumes, dialetos e crenças em cada país, 

essa multiplicidade é enriquecedora, mesmo quando se considera a mistura dos 

países dominados com o país que foi dominante. Mata cita o próprio autor, ―(...) 

nunca antes como em Mia Couto a expressão literária revela a sua mestiça 

existência e vivência, do seu criador e suas criaturas: mestiços de cultura, de 

espaços, de saberes e de sabores‖ (MATA, 2000, p. 5) e conclui: 
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As literaturas africanas de língua portuguesa participam da 

tendência – quase um projecto – de investigar a apreensão e a 

tematização do espaço colonial e pós-colonial e regenerar-se a partir 

dessa originária e contínua representação. […] O que as literaturas 

africanas intentam propor nestes tempos pós-coloniais é que as 

identidades (nacionais, regionais, culturais, ideológicas, sócio-

econômicas, estéticas) gerar-se-ão da capacidade de aceitar as 

diferenças (p. 6). 

Em entrevista à Saraiva Conteúdo, Couto fala de sua poesia e sua relação com 

as questões políticas de Moçambique. Uma das perguntas dizia respeito ao que 

havia mudado na literatura após a conquista da independência desse país e, 

para responder, o autor se utilizou do lançamento próximo de seu livro 

"Estórias Abensonhadas", que traz contos escritos logo após a grande guerra em 

seu país: 

Nós vivêramos 16 anos de guerra, cercados pela violência, sem 

esperança de que algum dia houvesse paz. E de repente, essa paz 

chegou. Estávamos incrédulos, no início. [...] Podíamos sair, sem 

medo, para a vida. [...] É incrível como, mesmo em meio desse drama, 

o que queríamos era rir, cantar, festejar a vida. [...] O país mudou 

completamente. Mudou o regime político, mudou o regime de ser. [...] 

Hoje, não temos saudade do regime que foi deposto. [...] Há uma 

enorme saudade do que fomos, mesmo que essa identidade do 

passado nunca tenha realmente existido (SARAIVA CONTEÚDO, 

2017). 

Couto traz em seu trabalhos a sua visão da identidade africana como 

multifacetada, plural. Tanto pela introdução de palavras africanas em seus 

contos e poemas escritos em língua portuguesa – que é uma forma de utilizar a 

herança de tempos difíceis a fim de buscar sua própria história – quanto pela 

afinidade com o imaginário mágico existente nas muitas histórias (reais) do seu 

povo, que são anexadas de maneira poética em sua literatura voltada aos 

costumes e tradições africanas. 

Ana Claúdia da Silva (2010) observa que a literatura de Mia Couto ocupa, 

antes de tudo, ―o papel de aglutinadora das tendências que a precederam‖. 

Segundo ela, no primeiro livro de poemas do escritor, há uma ―busca de 
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identidade e de construção da futura nação moçambicana, inscrita no poema de 

abertura do volume, ‗Identidade‘‖: 

Preciso ser um outro  

para ser eu mesmo [...] 

Existo onde me desconheço  

aguardando pelo meu passado  

ansiando a esperança do futuro  

No mundo que combato morro  

No mundo por que luto nasço  

(COUTO, 1983, p.13 in: SILVA, 2010) 

 Um outro trecho de Mia Couto apontado pela autora é do conto 

―Colonos‖: 

Trouxeram-nos a luta  

sem trégua  

e da carne do vencido,  

durante séculos,  

fizeram silêncio e cinza. [...]   

Para sermos homens  

Desocupamos o silêncio  

E com um firmamento de esperança  

Cobrimos o rosto ferido da nossa pátria 

(ibidem, p.34 in: SILVA, 2010) 

O autor relembra esse momento sofrido em sua escrita como forma de 

fortalecimento, de reavivar a esperança e o anseio pela liberdade que ainda 

restam mesmo com todos os sonhos postos à beira da morte. Ele dá ao seu povo 

a liberdade de criar novos caminhos que permeiam o drama, o trágico, o humor 

e a alegria no mesmo instante em que se fala de tristeza, por meio de uma 

linguagem simples, comum a todos (SILVA, 2010).  

O papel do escritor é não se desvincular dos momentos históricos de seu país, 

trazendo para a arte as mazelas de seu povo a fim de denunciar as injustiças, de 

fortalecer sua comunidade lhes dando consciência por meio da poesia, 

colocando a esperança sempre à tona para que não se apague dos corações das 
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mulheres e homens, não suma e não se torne uma lenda para todos aqueles que 

sofrem com a opressão e guerras. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos a literatura e seu papel na construção da identidade do povo 

africano, percebemos que essa linguagem artística teve de fato grande influência 

e poder na tomada de consciência de uma comunidade que teve seu passado e 

história apagados. Essa arte reconstrói a identidade a partir da escrita, da 

palavra que vai e vem nos períodos históricos, descobrindo e recriando culturas 

até então esquecidas. Portanto, se tratando da arte em seu aspecto expressivo, 

como uma representação de determinada cultura, foi possível observar na 

história africana a mistura de culturas dos países dominantes e dominados e o 

resultado de algo híbrido, que captura perfeitamente a essência das duas e como 

elas interagem e resistem. 
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O presente artigo buscou analisar como a internet, em especial, as redes sociais, 
têm influenciado na forma como as pessoas escrevem. Um dos fenômenos que 
mais chama atenção é a oralização da escrita, quando uma pessoa escreve 
exatamente da forma como fala, sem conseguir estabelecer diferença entre o 
discurso falado e o discurso escrito. Nesse sentido, com base nos estudos de 
Marcuschi (2010) e Bagno (2006), avaliou-se como é importante que os 
professores de língua portuguesa estejam atentos para o ensino da língua com 
base nos gêneros textuais, pois estes ajudam os alunos a perceber que a 
linguagem pode ser adaptada às exigências da situação fática, e que cada texto 
exige uma variação específica da língua. Essas constatações são importantes, 
pois ajudam na construção de seres mais críticos com relação à própria língua, 
além de melhorar a qualidade das produções textuais. 
Palavras-chave: Fala. Escrita. Língua. Internet. Gêneros textuais. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O que se conhece da história humana está intrinsecamente ligado à 

linguagem. Seja ela escrita ou falada, se ocupa em relatar e detalhar a vida em 

comunidade, funcionando como instrumento de comunicação e interação entre 

os indivíduos. É através da escrita, principalmente, que o ser humano consegue 

registrar os aspectos da época em que vive para que gerações futuras tenham 

acesso a conhecimentos e costumes, e usufruam das condições necessárias para 

perpetuar a espécie e evoluir. 

 Por ser dinâmica, a língua se apresenta em constante mudança. É o que 

podemos observar, por exemplo, com as línguas românicas, que derivaram do 

Latim. Esta foi capaz de se transmutar a ponto de criar mais quatro ou cinco 

variantes da mesma matriz. Essa mutação não para de acontecer e está 

diretamente relacionada às influências do meio em que é utilizada, caso 

contrário, o português falado hoje no Brasil deveria ser exatamente igual ao 
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falado pelos portugueses no século XVI, com a chegada destes no continente 

americano. 

 Que as mudanças acontecem com frequência, não há como se ter dúvida 

ainda. Mas o que podemos esperar em termos de modificações com a chegada 

da internet na vida de mais e mais pessoas? Em nosso país, de modo especial, a 

internet funciona como meio de integração e circulação de informações de 

forma ágil e que abrange um número significativo de indivíduos. Não é de se 

estranhar que esse grupo molde a língua conforme as necessidades e condições 

do meio: supressão de letras e acentos gráficos, oralização da escrita, uso de 

emoticons, repetições que indicam ênfase, uso de maiúsculo e minúsculo para 

caracterizar entonação e mais uma infinidade de particularidades que só o meio 

cibernético foi capaz de oferecer. 

  Essas transmutações da língua, características da rede mundial de 

computadores e muito utilizadas principalmente nas redes sociais – canais de 

comunicação e compartilhamento de imagens, sons e vídeos –, seriam uma 

ameaça para a língua escrita em sua forma padrão? Existe diferença entre a 

forma como escrevemos e como falamos? Segundo Marcuschi (2010), as 

diferenças entre fala e escrita se dão dentro do continuum tipológico das 

práticas sociais. 

 Esse continuum tipológico se configura em caracteres significativos de 

mutação da linguagem, e na relação entre os gêneros em que é utilizada, uma 

vez que as linguagens falada e escrita não ocupam os limites de uma linha reta, 

ou seja, não são consideradas dicotômicas. A fala complementa a escrita, mas 

com esta não se confunde, uma vez que cada uma guarda em si particularidades 

que determinam seu uso e compreensão. 

 Assim sendo, a influência que a internet provoca na forma como as 

pessoas escrevem não pode ser caracterizada como falta de domínio sobre a 

forma padrão da língua. Isso por que a língua deve ser compreendida como um 

sistema de sons e significados que permite a interação humana. E essa interação 

pode ser alcançada por meio de qualquer manifestação linguística. Para Bagno 

(2006), ao se analisar as origens e consequências do ―erro‖ na língua é preciso o 

estudo das relações sociais intermediadas pela linguagem, papel que é assumido 

pela Sociolinguística. 
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 Nesse sentido, o presente trabalho tem como intuito analisar se a 

oralização da escrita, muito comum na forma como as pessoas se expressam nas 

redes sociais, pode ou não comprometer a capacidade dos internautas de 

estabelecer diferenças entre a linguagem escrita e a linguagem falada e como 

isso reflete nas produções escritas fora do mundo virtual. 

 

2. A INTERNET COMO AMEAÇA À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 A internet revolucionou a forma de comunicação. Com as redes sociais e 

as mensagens instantâneas, fala e escrita estão cada vez mais interligadas. Nesse 

novo contexto sociocultural, um ponto que nos chama atenção é a questão da 

língua portuguesa. Será que a língua está mudando? Será que a internet está 

construindo, aos poucos, um novo idioma? Ou pior, será que a internet vai 

acabar com o português? 

 Muitas são as pessoas que sustentam esse ponto de vista. Usam os 

fenômenos linguísticos que ocorrem na internet para justificar a falta de 

domínio sobre a língua portuguesa em sua forma padrão. É muito comum 

afirmarem que as redes sociais tornaram as pessoas mais preguiçosas, sem 

interesse pela leitura e pela escrita, o que os leva, consequentemente, a não 

conhecerem e não dominarem completamente a língua. 

 Essa é uma visão equivocada da situação. O que a internet mais exige dos 

seus usuários é a leitura, pois, grande parte das informações vinculadas e 

difundidas nesse meio ocorre na modalidade escrita. Por isso, o foco da 

discussão deve ser reposicionado. Não falta leitura, mas adequação da 

linguagem utilizada de acordo com o tipo de produção textual. Ninguém escreve 

um e-mail corporativo com a mesma linguagem que utiliza para conversar com 

um amigo nas redes sociais. 

 É esse o grande problema enfrentado hoje por professores de língua 

portuguesa. Como fazer com que seus alunos compreendam que a escrita varia 

conforme a destinação do texto? Muitos dos erros gramaticais e ortográficos que 

encontramos nas redes sociais são reflexos da precariedade do ensino da língua 

e não do uso da internet em si. É claro que esse meio possibilita, em parte, a 
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vinculação e reprodução de alguns erros, mas isso só acontece por causa das 

falhas na assimilação da língua portuguesa em sua modalidade escrita. 

 De todo modo, a internet pura e simplesmente, não possui a capacidade 

de modificar a língua. Isso por que essas mudanças acontecem continuamente 

através da interação entre os seus falantes. É importante ressaltar que os 

fenômenos linguísticos realizados pelos internautas não atingem o fundo léxico 

da língua, o que configuraria uma mudança de fato. O fundo léxico expressa as 

noções de uso geral e coloquial de um idioma, ele sustenta a estrutura lexical da 

língua. A internet, nesse sentido, apenas abre possibilidades para uma nova 

forma de comunicação, com recursos linguísticos próprios do meio, mas não 

causa modificações no fundo léxico. 

 

3. FALA, ESCRITA E GÊNERO TEXTUAL 

 

 Segundo Nunes (2006), não precisamos ensinar formalmente ninguém a 

falar. A linguagem falada se adquire naturalmente, pela interação entre usuários 

de uma mesma língua. A escrita, ao contrário, exige um processo sistematizado 

de ensino. É por isso que existe um processo de Alfabetização a ser seguido, 

coisa que não acontece com a fala. Por ser ensinada, a escrita se utiliza de regras 

e convenções que devem ser adquiridas e absorvidas por todos aqueles que 

fazem uso da língua em questão. 

 Assim sendo, poder-se-ia dizer que existe uma valorização da escrita em 

detrimento da fala. Embora seja um meio de fortalecimento e poder, 

característica de povos mais desenvolvidos, a escrita, por si só, não consegue 

manter a estrutura social, pois a fala a precede e é através dela que os indivíduos 

estabelecem relações. É só levarmos em conta que uma pessoa não alfabetizada 

consegue se comunicar, mesmo com dificuldade, dentro de um grupo social. 

 Marcuschi (2010) afirma que é mais lógico definir o homem como um ser 

que fala e não como um ser que escreve. Com isso não quer afirmar a 

supremacia da fala, muito menos que a escrita é derivada e a fala é primária. 

São coisas distintas. A escrita não pode ser uma representação da fala, pois, 

além de ter elementos próprios e característicos, não possui a capacidade de 

reproduzir muitos fenômenos da oralidade. Partindo desse ponto, fala e escrita 
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são independentes, mas se complementam, oferecendo ao indivíduo meios 

suficientes para que possa se comunicar.  

  A questão principal, nesse sentido, é determinar o gênero textual que 

será produzido, e o que esse gênero exige em termos de linguagem. Para se 

aprender uma língua é essencial conhecer os meios nos quais ela será 

empregada. Assim, o conhecimento é cumulativo, quanto mais tipos de texto 

um indivíduo conhece, mais domínio sobre a língua ele adquire. 

 Se, para cada situação na vida em comunidade, há uma forma de se 

expressar verbalmente, cabe ao professor de língua portuguesa despertar a 

atenção dos alunos para essa diferenciação, a fim de adequar a formulação do 

texto e a linguagem a depender do ato comunicativo e prática social a que se 

destina. 

 

4. A ORALIZAÇÃO DA ESCRITA 

 

 A linguagem valorizada dentro do âmbito escolar sempre foi a escrita. 

Embora caiba à escola ensinar plenamente o uso da língua materna, na 

modalidade falada e escrita, sabemos que os alunos já chegam na escola com 

certo domínio sobre a fala. Por isso a escrita ganha foco. Mas a fala não deveria 

ser tão desvalorizada assim, pois, embora não explorada em sala de aula, a fala 

reflete diretamente a forma como o indivíduo enxerga o mundo. 

 Nesse sentido, os alunos deveriam ser conscientizados o mais cedo 

possível que fala e escrita não são a mesma coisa, que a escrita não se configura 

na mera decodificação daquilo que falamos. Cada situação exige um gênero 

textual e cada gênero guarda particularidades de acordo com a linguagem 

utilizada.  

 No que tange à aprendizagem da língua, o Ensino Fundamental é a fase 

do ensino destinada à aquisição da língua escrita pelos alunos. É aqui que os 

erros ortográficos devem ser identificados, trabalhados e sanados. A partir do 

momento em que o aluno é considerado alfabetizado e, com isso, já possui 

domínio sobre a língua materna, resta à escola trabalhar os chamados 

―metaplasmos‖, segundo Dubois (1993). Os metaplasmos são as mudanças 

fonéticas que consistem em supressões, adições ou permutas de fonemas nas 
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palavras. Esses desvios da norma devem ser corrigidos o quanto antes para a 

formação da língua escrita na memória do aluno. 

 No Ensino Médio, o aluno já deve ser capaz de manifestar-se por escrito 

dentro da forma padrão da língua, com competência ortográfica e sintagmática. 

Embora assim deva acontecer, sabemos que a realidade é bem diferente. O 

ensino da língua portuguesa encontra tantos obstáculos – despreparo dos 

professores, falhas no processo de ensino e de aprendizagem e outras 

particulares de cada aluno, de cada escola, de cada sistema de ensino adotado –, 

que, os erros que deveriam ter sido trabalhados e sanados na fase fundamental 

do ensino, são totalmente ignorados pelo indivíduo. 

 Assim sendo, uma vez que não é estabelecida a diferenciação entre fala e 

escrita, muitos associam que a escrita é a mera representação codificada da fala. 

E passam a escrever baseados intrinsecamente na forma como falam. O fato de 

não saber diferenciar se uma palavra é escrita com S ou Z, ou qual forma do 

verbo deve ser empregada naquela construção – estar ou está, por exemplo –, 

denotam o quanto o ensino da língua portuguesa na vida de uma pessoa pode 

ser falho. Escrever com base na fala gera a mera reprodução gráfica dos fonemas 

pronunciados. Por isso, muitos não percebem diferenças entre “mais” e 

“mas”,“dar” e  “dá”, “sinismo” ou “cinismo”, pois a escrita está estritamente 

ligada à maneira como eles emitem os sons de cada palavra. 

 Com o ensino da língua materna deficiente, que almeja alcançar um 

padrão ideal de linguagem, mas não oferece as condições básicas para que isso 

aconteça, os indivíduos acabam não se interessando em conhecer as 

particularidades do próprio idioma, já que, embora não consigam perceber as 

variedades linguísticas, conseguem estabelecer a comunicação com outros 

indivíduos com base naquele conhecimento restrito que possuem, uma vez que 

os desvios da forma padrão da língua não impedem que a mensagem 

transmitida seja compreendida por qualquer outro falante da mesma língua. 

 

5. O GÊNERO TEXTUAL E O TIPO DE LINGUAGEM 

 

 A internet simplificou a comunicação escrita no que tange às redes 

sociais. Há um compartilhamento de informações, interesses, ideias, cada vez 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
1016 

 

mais ágil e mais abrangente. Outro ponto importante do mundo digital é o 

tratamento da linguagem. Ela se transforma, se molda, se adéqua à ocasião. Por 

que escrever duas ou três palavras, quando posso substituí-las por uma imagem 

(emoticon)? 

 O fato é que a internet abriu portas para novos meios de comunicação, 

interação, e com isso deu origem a novos gêneros textuais. Uma característica 

importante desses gêneros é a oralização da linguagem utilizada. Ainda que 

escrita, a linguagem da internet carrega uma carga considerável da linguagem 

falada, pois consegue expressar sentimentos, trejeitos e outras características 

próprias da fala. 

 Isso só é prejudicial, de fato, quando o indivíduo não consegue perceber 

as diferenças que essas duas formas de linguagem apresentam. Cada uma ocupa 

um momento, um espaço, uma situação. Cada uma exige um grau mais ou 

menos rebuscado da forma padrão da língua. E, se não estamos preparados para 

captar essas singularidades, corremos o risco de usá-la de forma indevida, não 

conseguindo transmitir com eficácia aquilo que se deseja. 

 O que é preciso ser compreendido: o indivíduo não escreve da mesma 

forma em todos os gêneros e suportes de escrita, pois a língua não é uniforme 

em todas as situações. Embora a escrita seja a modalidade conservadora da 

língua, a variação empregada em cada situação é determinada pelo gênero do 

texto. Se a internet amplia o uso da língua em sua forma mais simples e 

coloquial, não há que se menosprezar o seu uso. Permanece escrita e deve ser 

reconhecida como tal se consegue transmitir a informação. 

 Outra consideração importante a ser feita é que, o bom uso dos gêneros 

textuais próprios da internet oferece meios para treino da leitura e prática da 

escrita. Se o indivíduo consegue estabelecer diferenças na forma como escreve e 

como fala, assim como consegue identificar o gênero textual e qual a variedade 

linguística mais indicada para aquela situação, é perceptível que o seu domínio 

sobre a notação ortográfica é bem maior do que o das pessoas que não 

conseguem estabelecer essas diferenças. 

 Nesse sentido, não podemos afirmar que a internet modifica e deforma a 

língua em sua forma padrão (e idealizada). Os desvios da norma no momento da 

escrita ocorrem em virtude da associação deficiente que o indivíduo fez da 
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escrita daquela palavra. Se a internet pode influenciar de alguma forma é 

levando-o a ler mais e, quem sabe assim, conhecer a língua em outros gêneros, 

outros usos. 

 

6. A INTERNET E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Se partirmos do princípio de que a internet não é uma ameaça à língua, 

mas pode ajudar diretamente no seu ensino, então podemos trabalhar os 

gêneros textuais próprios do mundo virtual em sala de aula, estabelecendo as 

diferenças e particularidades que cada um resguarda. Assim como a carta, a 

notícia, a bula de remédio, o manual de instruções são minuciados para os 

alunos, o post de blog, o SMS, o comentário, a hashtag, a legenda de foto, 

podem ser trabalhados, discutidos e analisados. 

 A escola precisa explorar a competência comunicativa dos seus alunos 

que sabem utilizar muito bem os gêneros disponibilizados pela rede virtual com 

o intuito de ajudá-los a compreender e trabalhar gêneros textuais que não estão 

diretamente relacionados a esse ambiente, mas são próprios das produções 

textuais que eles realizam em sala de aula e na vida em sociedade. 

 Uma forma interessante de se trabalhar isso na prática é, segundo Xavier 

(2005), pedir aos alunos que construam textos produzidos em gêneros próprios 

das redes sociais, com as abreviações e reduções que lhes são próprias, e depois 

―traduzam‖ ou ―retextualizem‖. Isso permitirá que eles percebam o processo de 

transformação da linguagem, as variedades linguísticas e as diferenças entre 

gêneros textuais, além de propiciar que eles conheçam a grafia das palavras de 

acordo com a forma padrão da língua. 

 Essa atividade é capaz de proporcionar aos alunos um contato diferente 

coma língua materna, pois leva em conta o contexto situacional da produção de 

um texto e a sua retextualização (adequação à outra realidade, fora daquela em 

que foi criado). 

 Nessa perspectiva, até mesmo outras atividades podem ser desenvolvidas 

de forma criativa, como as proximidades que existem entre gêneros diversos: a 

carta pessoal e o e-mail, o chat e a conversa espontânea, os fóruns eletrônicos e 

os seminários ou debates públicos, os blogs e os diários ou as agendas. Cada um 
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demanda uma forma específica de usar a escrita, mas existem similaridades que 

podem ser observadas e exploradas pelos alunos, o que pode contribuir 

consideravelmente nos estudos da língua portuguesa, principalmente nas 

produções textuais. 

 Essas comparações ajudam o aluno a perceber e entender por que a 

linguagem precisa ser adaptada conforme o momento de uso. Um bilhete para 

um amigo pode ser elaborado sem muito planejamento, já que a informalidade e 

a simetria hierárquica entre os interlocutores não exige uma escolha mais 

rebuscada da estrutura sintática, por conta da situação de proximidade entre 

eles e a natureza do assunto ali tratado. Em contrapartida, em uma palestra, o 

palestrante busca usar uma variedade linguística o mais próximo possível da 

forma padrão da língua, dada a situação em que se configura. Vale lembrar que, 

o público que assiste a essa palestra também pode determinar a variedade 

linguística escolhida pelo palestrante, informação importantíssima para manter 

a interação entre os interlocutores nesse momento. 

 Como se pode perceber, condenar os gêneros textuais e a escrita própria 

do mundo virtual é apenas mais uma forma de segregar os estudos em torno da 

língua portuguesa, uma vez que esta abrange uma infinidade de variedades 

linguísticas que se adaptam às circunstâncias e ocasiões em que são 

empregadas. Identificar a riqueza e a variedade de usos da língua em suas 

modalidades, valorizando a linguagem presente nas produções textuais dos 

alunos, pode e deve servir como ponto de partida para a reflexão sobre a sua 

língua materna. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o desenvolvimento do presente estudo, pode-se concluir que a 

forma como os indivíduos escrevem no meio virtual, principalmente nas redes 

sociais, não é uma ameaça para a forma padrão da língua, pois não modifica 

diretamente a gramática, o sistema fônico ou o fundo léxico comum. As 

mudanças que estão acontecendo na língua decorrem das próprias atividades da 

vida em sociedade, as influências de outros povos e as condições históricas e 



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
1019 

 

econômicas de um povo. O que a internet permite é uma nova prática 

enunciativa, com gêneros marcados pela oralidade e a informalidade. 

 Nesse sentido, e com base nos estudos da Sociolinguística, não existe 

apenas uma forma certa de se dizer as coisas. As formas de expressão verbal são 

organizadas gramaticalmente, seguem regras e possuem uma lógica 

demonstrável, caso contrário, os indivíduos não conseguiriam estabelecer 

comunicação entre eles. Partindo desse princípio, o ensino da língua portuguesa 

não deve idealizar apenas o conhecimento da língua em sua forma padrão, pois 

a linguagem varia de acordo com a situação em que é empregada.  

 É preciso ensinar aos alunos que a linguagem se adapta à situação e, 

assim sendo, não se pode considerar como errada a linguagem própria das redes 

sociais, desde que eles tenham consciência dessa e de outras variedades 

linguísticas, e da adequação da língua à produção textual que a situação exige. 

 Trazer para a sala de aula os gêneros textuais próprios do ambiente 

virtual é uma das formas de despertar nos alunos a curiosidade e o interesse em 

conhecer e dominar a língua materna. A partir do momento em que eles 

percebem que a escrita não representa apenas a fala decodificada, mas se 

configura em uma variação da linguagem, que abrange diversas circunstâncias, 

ficarão mais atentos no momento de produção textual, pois buscarão sempre a 

maneira mais eficaz de transmitir a mensagem. 

 A internet pode contribuir muito para a formação intelectual e linguística 

dos indivíduos, pois permite o exercício da leitura e a prática da escrita com a 

maior liberdade possível. Aos professores de língua portuguesa, cabe exercitar 

em seus alunos o reconhecimento dos espaços, para que compreendam que cada 

situação comporta um gênero textual diferente e exige uma linguagem 

apropriada para isso. 
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DOCUMENTÁRIO: UMA PRÁTICA SOCIAL QUE CONTRIBUI PARA 

A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DE UM POVO PIAUIENSE 

Francisca das Chagas Viana* 
Fernanda Viana de Castro** 

Ariluci Goes Elliott*** 
 

Ao longo da vida, a formação humana tem muito de uma memória particular em 
contato com a informação e com a experiência compartilhada. Partindo desse 
pressuposto, esta pesquisa objetiva apresentar o documentário Memórias de 
Paulistana (Piauí): de vila à cidade, como instrumento aliado ao processo 
de letramento e prática social que contribui para o processo de preservação da 
memória coletiva, considerando as múltiplas formas de linguagem. Esse vídeo 
foi construído a partir da oralidade, e teve como base, entrevistas 
commoradores idosos, nascidos e residentes na cidade de Paulistana e o escritor 
Renato Luís Sapucaia Bandeira autor do livro Fragmentos históricos de 
Paulistana – Piauí. Outros elementos que compuseram o documentário foram 
fotografias antigas da cidade, coletadas em arquivos particulares de moradores, 
no entanto, para essa pesquisa foram analisadas e transcritos trechos das 
entrevistas. No que se refere aos aspectos metodológicos, a pesquisa apresenta-
se como bibliográfica, qualitativa e de caráter exploratório, pois busca conhecer 
novos elementos para o filme que faz parte de um conjunto documental do 
acervo histórico sobre a cidade, organizado na Biblioteca do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI.Consideramos essa fonte de 
informação como importante para o processo de letramento de moradores da 
cidade, a convertibilidade das narrativas e das imagens para um suporte físico, 
desenhou um caminho a partir da leitura de mundo dos entrevistados que 
fazendo uso da oralidade como forma de comunicação, fizeram conhecer a 
outros, elementos da memória da cidade. A produção em formato Digital Vídeo 
Disc (DVD) foi doada para a Biblioteca Pública Municipal da cidade permitindo 
assim o uso pedagógico do material. Espera-se com esse trabalho, apresentar o 
documentário sobre a cidade de Paulistana, como ferramenta de prática social 
essencial para o local, considerando que: as fontes de informação sobre a cidade 
encontram-se dispersas, o que compromete o processo de leitura da história 
local das gerações atuais e futuras. 
 

Palavras-chave: Documentário. Paulistana-PI. Prática Social. Letramento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Iniciamos a pesquisa com o seguinte questionamento: Qual a 

importância do documentário Memórias de Paulistana (Piauí): de vila à cidade 

dentro do contexto de prática social e preservação da memória? 

Partindo dessa problemática, trabalhamos a hipótese de que as narrativas 

que se apresentam no filme, são elementos importantes que demonstram que 

essa cidade considerada letrada, ainda apresenta fortes indícios de sociedade 

oral e que essa característica se faz presente toda vez que o ato de rememorar e 

relatar o processo histórico da cidade é necessário. Assim, o documentário 

analisado a partir das narrativas de seus entrevistados pode contribuir para o 

processo de preservação da memória coletiva.  

A pesquisa apresenta o resultado da análise do documentário intitulado 

Memórias de Paulistana (Piauí): de vila à cidade e tem como objetivo: 

apresentar esse documento como um instrumento didático e de pesquisa 

importante para o processo de preservação da memória de Paulistana-PI. É 

possível considerá-lo como esse instrumento educativo, como ferramenta para 

práticas de letramento dos seus espectadores.  

Para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado, realizou-se a análise das 

narrativas dos 04 (quatro) entrevistados do documentário, assim como o 

cruzamento de temáticas como: oralidade, prática social, documentário e 

letramento considerando o seu caráter múltiplo. Esses estudos basearam-se em 

trabalhos que compõem o referencial da pesquisa.  

 

2 QUADRO TEÓRICO 

O homem sempre buscou formas de comunicar-se e de registrar o 

conhecimento. Fazendo uso de tecnologias diversas, fez-se se entender por meio 

diversos em variados tempos históricos como: registros que tinham como 

suporte peles, folhas, madeira dentre outros, dos escritos rupestres até a 

invenção do alfabeto e o surgimento da escrita e do computador aos mais 

recentemente meios com o uso da internet e o registro nas nuvens.  

mailto:***arilucig@gmail.com
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Como prática social a humanidade tem sua história e memória construída 

a partir dos registros da oralidade e da sociedade letrada, em algumas regiões 

houve uma sobreposição da escrita em relação aos registros orais. Sociedades 

que tiveram ou ainda tem a oralidade como prática primordial de comunicação 

e transmissão de conhecimento concentram-se em grande parte entre grupos de 

etnias indígenas e africanas.   

As informações relatadas acima são importantes para a compreensão 

geral da pesquisa, logo, a mesma traz a abordagem oral explorada no 

documentário como forma de transmissão de informação e preservação da 

memória da cidade ora tratada no filme documentário. No que se refere à 

oralidade usamos como base teórica a afirmação de Oliveira (2015, p. 14): 

 
A forma oral é uma tecnologia de preservação cultural e fonte de 
aquisição e transmissão do conhecimento humano. Diariamente, o 
homem realiza o ato linguístico através de vários gêneros discursivos 
como a narrativa, variante da comunicação oral, prática social no qual 
o indivíduo se envolve em uma dependência do ―eu‖ e do ―outro‖. 
 

Não há a pretensão de instituir essa fonte de informação como pratica 

social, mas considerar o processo em que fora construído, as lembranças 

contadas, as reflexões e possíveis leituras do documentário por seus 

espectadores. Nessa leitura cabe considerar os elementos que o compõem como: 

a linguagem, a narrativa que cerca o trabalho desenvolvido pelos entrevistados e 

a representação do mesmo para a população da cidade de Paulistana no 

processo de construção de suas memórias.     

Nesse enlace documentário e pratica social a que a pesquisa se propõe, é 

necessário considerar as construções teóricas, dentre elas, a de que o uso da 

língua e da linguagem pode ser entendida como uma prática social que 

aproxima e faz com que o homem possa construir sentido, proporcionando 

assim a leituras de textos variados e contribuindo para o processo de letramento 

dos sujeitos.  

Ainda no plano conceitual e histórico adentramos o processo de 

letramento retratado por Rojo (2009) apud Leite; Botelho (2011, p. 9): 

 
O ―significado do letramento‖ varia através dos tempos e das culturas 
e dentro de uma mesma cultura. Por isso, práticas tão diferentes, em 
contextos tão diferenciados, são vistas como letramento, embora 
diferentemente valorizadas e designando a seus participantes poderes 
também diversos.  
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As autoras Leite; Botelho (2011, p. 15) prosseguem a linha de 

pensamento, fazendo uso da expressão de Rojo (2009) ―Pode-se dizer que 

letramentos múltiplos abarcam as diversas práticas de leitura e escrita 

existentes na sociedade, sejam elas realizadas dentro ou fora da escola, sejam 

locais ou globais, valorizadas ou não valorizadas [...]‖. Partindo dessas 

considerações, apontamos que esse tipo de letramento foi vivenciado na 

produção do documentário, pois a prática de registro ocorreu fora da escola, 

com pessoas de faixa etária e nível de escolaridade diferente, o que tornou a 

pesquisa mais rica e diversificada. 

A compreensão de letramento aqui desenvolvida tem embasamento 

também na obra de Silva (2009) quando revela que ―As pessoas que possuem 

letramento, além de ler e escrever sabem inserir a leitura e a escrita no contexto 

das práticas sociais de maneira adequada‖. Assim, entendemos que o 

letramento desenvolvido por um grupo em muito relaciona-se com as práticas 

sociais desenvolvidas no interior desse grupo, portanto, a relação é de 

particularidade de cada um mas existe dependência também. 

Em sua obra Marcuschi citado por Silva (2009, p. 6) aborda a questão da 

relação oralidade e letramento. Observa-se uma preocupação com o processo de 

comparação ou possível depreciação referente aos chamados ―letramentos 

sociais‖ ou processos desenvolvidos fora do espaço escolar. A citação abaixo traz 

um breve retrato da relação oralidade e letramento na visão desse autor: 

Considerava-se a relação oralidade e letramento como dicotômica, 
atribuindo-se à escrita valores cognitivos intrínsecos no uso da língua, 
não se vendo nelas duas práticas sociais. Hoje [...] predomina a 
posição de que se pode conceber oralidade e letramento como 
atividades interativas e complementares no contexto das práticas 
sócias e culturais.  

 
Diante dessa afirmação, conclui-se que oralidade e letramento percorrem 

o mesmo caminho enquanto atividades interativas capazes de despertar no 

leitor o interesse pelas práticas sociais. Os registros orais, como o documentário, 

por exemplo, e os escritos, sejam eles quais forem, viabilizam cada vez mais a 

participação do sujeito nas interações sociais, e isso deve ser preservado.  

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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O documentário produto da pesquisa de mestrado, foi produzido na 

cidade de Paulistana localizada no estado do Piauí, distante a 460 km 

aproximadamente da capital, sua população encontra-se estimada em 20.192 

hab. de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(BRASIL, 2017).  A construção do vídeo foi composta de entrevistas e fotografias 

da cidade de Paulistana, imagens e falas que trouxeram abordagens de 

memórias espacial da cidade e de lembranças dos entrevistados. Para 

constituição do corpus da pesquisa foram analisadas apenas as entrevistas e 

dela participaram 04 (quatro) idosos, sendo 03 (três) deles moradores da cidade 

e 01 escritor e jornalista Renato Luís Sapucaia Bandeira autor do livro 

Fragmentos históricos de Paulistana – Piauí, a análise da produção teve início 

aos 0:21min e finalizou aos 36:43 min. 

O processo foi desenvolvido de acordo com as seguintes etapas: 

inicialmente realizamos a leitura de livros, artigos, dissertações e teses para a 

construção do embasamento teórico da pesquisa. Na sequência, assistimos ao 

documentário, analisamos a posição dos entrevistados no contexto memórias de 

Paulistana e transcrevemos trechos importantes para a pesquisa. Finalizamos 

essa etapa da pesquisa após a análise do material com foco em elementos de 

oralidade, prática social e de letramento. 

Quanto à formatação do quadro metodológico, de acordo com a natureza 

dos dados a pesquisa apresenta-se como Qualitativa, logo trata da abordagem 

particular de cada entrevistado e sua visão da cidade e suas memórias. Quanto 

ao material empregado utilizamo-nos de livros, artigos, teses e dissertações 

nesse sentido, a produção é de cunho Bibliográfico e no que refere-se aos 

objetivos empreendidos metodologicamente a pesquisa é exploratória.   

A narrativa apresentada é uma fonte importante de que transmuta-se em 

documento. A perspectiva da história oral de acordo Matos; Senna (2011, p. 97): 

 
A história oral busca registrar – e, portanto, perpetuar – impressões, 
vivências, lembranças daqueles indivíduos que se dispõem a 
compartilhar sua memória com a coletividade e dessa forma permitir 
um conhecimento do vivido muito mais rico, dinâmico e colorido de 
situações que, de outra forma, não conheceríamos.  
 

E esse compartilhar de memórias enriquece a prática social de muitas 

outras pessoas, seja informando, entretendo, viabilizando conhecimento, enfim, 
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são diversos os benefícios que esse compartilhar proporciona à sociedade. Isso é 

possível por meio de uma prática dinâmica que embora não seja considerada 

por alguns, é importante para outros que buscam por informações a respeito do 

lugar onde vivem, na tentativa de preservar a história para as futuras gerações e, 

isso, é fundamental para que essa prática seja cada vez mais valorizada.  

 

4 TRANSCRIÇÃO DAS FALAS E ANÁLISE  

As narrativas mantiveram-se presas a maior parte do tempo na memória 

do todo, nos fatos e espaços lembrados. Mesmo em momentos em que os 

entrevistados tiveram que recorrer à lembrança familiar, foi a memória da 

cidade que eles tiveram acesso por vivência ou por absorção das histórias dos 

pais, que preponderou. 

O primeiro entrevistado o Sr. Renato Luís Sapucaia Bandeira, trouxe em 

sua entrevista, detalhes sobre a historiografia da cidade de Paulistana a partir da 

sua pesquisa. Sua abordagem trata do processo de desbravamento e colonização 

que desencadearam no surgimento da vila Paulistana até a formação da cidade 

de Paulistana.  

Do seu relato histórico - importante contribuição para o processo de 

reconstituição da memória da cidade - retiramos a seguinte passagem: 

 

1º entrevistado: 

Sr. Renato: “Verifiquei naquela oportunidade que havia uma grande lacuna 

na historiografia local”. 

Essa fala reforça a intenção da pesquisa de trabalhar a preservação da 

memória da cidade de Paulistana, fazendo uso de documentos, dentre eles, o 

documentário ora analisado. Essa lacuna causa prejuízos para moradores e 

pesquisadores.   

 

Figura 1: página inicial da entrevista gravada com Renato Luis Sapucaia Bandeira  
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Fonte: Francisca Viana (2017) 

 

2ª entrevistada 

A senhora Maria do Socorro Coelho desenvolve sua narrativa 

principalmente em torno da memória educacional da cidade de Paulistana, logo, 

a profissão que exerceu na cidade por longa data lhe creditaram o papel de 

secretaria de educação local e importante fonte de informação no que diz 

respeito à temática. Por outro lado, a entrevistada aborda assuntos da passagem 

histórica da cidade que segundo ela foram herdadas das histórias de seus pais e 

trata da questão discriminação racial em sua fala. 

 

Srª Socorro Coelho: “Foi criado, grandes casarões, foi criado o casarão de 

Hortêncio Damasceno, hoje destruíram era um grande patrimônio aqui de 

Paulistana. Foi construído o cemitério perto da capela, o antigo matadouro, a 

estação de trem que mais tarde veio a ser a estação ferroviária, que não está 

como antes, está estragada”.  

A referência feita ao descaso com o patrimônio material da cidade é uma 

passagem interessante visto que esse patrimônio não tombado é parte 

característica da memória da cidade e alguns desses espaços já não existem.  

 

Srª Socorro Coelho: “Também o Clube Redondinho foi construído pelo 

padre Otto para as pessoas morenas poderem ir para a festa pois aqui havia 
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uma separação total, a política era muito grande e moreno não entrava na 

festa dos brancos”. 

 
Esse momento da fala de dona Socorro reflete o processo de 

discriminação racial que havia na cidade e forte poder da política na região.  

 
Figura 2: página inicial da entrevista gravada com Maria do Socorro Coelho  

 
Fonte: Francisca Viana (2017) 
 

3º entrevistado 

O senhor Demétrio José de Sousa foi convidado a participar da pesquisa 

pois seu nome foi indicado por moradores da cidade, como em nascido e criado 

na região da Correnteza, nascedouro da Vila Paulistana, ele fez relatos 

interessados para a composição memorialística da cidade, mesmo quando a 

abordagem adentrou sua história vida ele conseguiu responder às questões de 

interesse da pesquisa. 
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Figura 3: página inicial da entrevista gravada com Demétrio José de Sousa

.  
Fonte: Francisca Viana (2017) 

A entrevista realizada contou com um roteiro e conversa prévia, seu 

Demétrio como é mais conhecido falou das lembranças da cidade de Paulistana, 

espaços criados que permanecem mesmo com modificações e alguns que já não 

existem mais. Ele relatou sobre a pacata cidade e seu processo de 

desenvolvimento, entre outros temas.   

Sr. Demétrio: ―De primeiro não tinha cidade não, aqui era uma coisa triste”. 

                        “Aqui a pobreza que é essa rua, então tinha uns cidadãos que 

diziam que aqui era a flor da correnteza, mas nunca para a ajudar a flor da 

correnteza”.  

                        “Aqui era um local nosso, dançava festa até o dia amanhecer, até 

7:00”.  

                        “Dizem que isso aqui foi fundado por Valerius Coelho, mas nem 

meus pais, nem minha mãe, nem meus avôs alcançaram porque diz que tá com 

350 anos que ele morreu”. (risos) 

                      “O reisado acabou logo porque, você sabe, a juventude eles não 

quer nada dessas coisas que sirva pra eles mais na frente”. 

 

4ª entrevistada 
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A senhora Davina, também foi apontada por moradores como importante 

referência no que diz respeito à memória da cidade de Paulistana, ela é uma das 

mais velhas moradoras da cidade e ainda lúcida, apesar das dificuldades de 

locomoção, dona Davina como é mais conhecida, relatou-nos sobre a carência 

na estrutura física da cidade em época de juventude e fase adulta. Como mestre 

de reisado, ela muito contribui para a cultura local.  

Abaixo segue alguns pontos interessantes da entrevista: 

 

Figura 4: página inicial da entrevista gravada com Davina Antonia da Conceição 

 
Fonte: Francisca Viana (2017) 
 
Dona Davina: “A gente ensaiava, depois saía nas casas, o povo pedia nas 

casas”. 

          Ela relata sobre a ajuda do Padre Otto junto às causas da população pobre 

e negra do local, o padre alemão recebeu ajuda do seu país para a construção do 

clube para os negros e auxílio aos pobres.  

 

Dona Davina: “Aí ele mandou esse dinheiro pro padre fazer um clube, sabe 

por quê?. Porque ele disse que ignorava, porque o povo branco não dançava 

com os negrose ele achava esquisito”. 

Assim como outras fontes de informação, os filmes contribuem para a 

pesquisa sobre temas diversos e possuem caráter educativo. O documentário 

[...] constrói metáforas que atribuem, inferem, confirmam ou contestam valores 
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que cercam as práticas sociais sobre as quais nós, como sociedade continuamos 

divididos. (NICHOLS, 2005, p. 107).  

As falas contidas nessa ferramenta de informação trata de elementos de 

memória e história da cidade de Paulistana e intrinsicamente aponta para 

questões que podem ser discutidas em uma sessão de exibição com moradores e 

nas escola locais.  Ao relembrar a cidade da adolescência, adulta até chegar ao 

momento atual, esses idosos mergulham em lembranças particulares mas acima 

de tudo descrevem em seu imaginário monumentos e fatos para a posteridade.   

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a análise e discussão foram escolhidas as falas mais representativas 

para a contextualização das temáticas: memória, prática social, letramento 

dentro da perspectiva do filme documentário e do referencial teórico. A leitura e 

análise do documentário demonstram posicionamentos inversos: a memória 

escrita (oficial) sendo narrada (Renato Bandeira) e a memória não oficial, 

―marginalizada‖ sendo narrada e documentada (D. Socorro Coelho, D. Davina e 

Sr. Demétrio); 

Entenda-se aqui letramento com funções múltiplas, configurado a partir 

das leituras de mundo dos entrevistados, da escrita do livro do jornalista que 

serviu como base de leitura histórica para a entrevistada Maria do Socorro 

Coelho e da leitura dos espaços pelo Sr. Demétrio, como a igreja, as casa onde 

nasceu e o antigo redondinho.  

O tema discriminação racial surgiu espontaneamente durante as 

entrevistas e foi apontado por 3 dos entrevistados que relataram ser uma 

prática na cidade a não aceitação de negros frequentando os mesmos espaços 

que os brancos (a não aceitação da prática surge com a criação do Clube 

Redondinho). 

O registro da memória em Documentário proporcionou a ―conversão‖ da 

memória oficial em memória oral e vice-versa.   

Estamos diante de uma sociedade onde a escrita encontra-se 

estabelecida, no entanto, a prática de contar histórias da cidade e relembrar 

fatos da antiga vila de Paulista até o momento em que tornou-se cidade de 

Paulistana é um fato comum, compartilhado e apoiado por muitos moradores.   
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As entrevistas que convertem-se em documento físico, um DVD de 

39min37seg. trazem narrativas que fazem o espectador situar-se em 

acontecimentos o passado e do presente. Esse ato de narrar suas memórias que 

também são do coletivo, tornam socialmente conhecidos fatos da história da 

cidade e permitem leituras diversas.  

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O documentário, a partir da leitura das narrativas, é uma fonte de 

informação importante para a discussão sobre prática social e letramento. Aos 

idosos da cidade cabe a missão de rememorar e narrar fatos, mesmo que não os 

tenham vivido. A história formal funde-se com a história oral, o que traz 

importância impar a pesquisa são as nuances, as falas, as retomadas de 

lembranças e as reflexões sobre temas não falados feitas pelos entrevistados. 

Podemos considerar que existe um ―acordo‖ implícito entre os moradores 

da cidade de Paulistana quando o assunto é memória da cidade. O fio condutor 

trata do escrito, a literatura quase escassa dificulta uma construção teórica em 

torno da história e consequentemente memória da cidade, ainda é papel da 

oralidade contar e confirmar o que se encontra no pouco que foi escrito. Confia-

se a memória da cidade aos velhos sábios, espécies de ―guardiões da memória‖.    

O filme documentário pode ser uma ferramenta importante para a 

perspectiva educacional, podendo ser trabalhada na escola como uma forma de 

letramento crítico onde espectadores passam a fazer leitura do mesmo. 

Problemas sociais como discriminação racial, pobreza, problemas de 

urbanização, ―enfraquecimento‖ da cultura regional, analfabetismo dentre 

outros são abordados nas falas dos entrevistados. Nele são trabalhadas a 

linguagem em formatos variados, a partir da leitura imagética, escrita e 

oralmente.   
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MULHERES E AMBIÇÃO NA ESCRITA DE ELISABETH BADINTER  
 

Anna Christina Freire Barbosa188 
 

O século XVIII foi emblemático para o ocidente, pois é a partir dele que se 
iniciam as vivências projetadas pela modernidade, a qual nasceu trazendo como 
elemento ontológico central a ideia de liberdade,  a sua projeção como parte 
estrutural da fruição da cidadania;  de modo a implicar em novos sentidos de 
pertencimento ao mundo social. Condição que trouxe a viabilidade de 
reconhecimento das diferenças na multiplicidade de possibilidades de atuação 
dos indivíduos em sociedade. Entretanto, longe de se configurar de modo linear, 
o modus operandi das relações sociais trouxe uma tensão quanto ao lugar da 
mulher relativamente ao poder e prestígio, processo identificável através da 
escrita historiográfica de Elisabeth Badinter no seu livro Émilie, Émilie.Mas 
quais as perspectivas e ambições possíveis, considerando-se que a mulher, no 
imaginário social da sociedade patriarcal, ocupa um lugar de subalternidade?  
Ao abordar a trajetória biográfica de Madame du Châtelet e de Madame 
d‘Épinay, Elisabeth Badinter demonstra a dinâmica social relativa aos costumes 
e moralidade dentro dos equilíbrios variáveis do espaço social,  bem como a 
ambição feminina como forma de contraposição aos comportamentos 
institucionalizados. A subversão de seus comportamentos permitiu-lhes um 
reposicionamento do seu capital simbólico, levado a termo na polifonia de 
discursos e de percepções expressas na racionalidade das práticas sociais, as 
quais transformam o inconsciente individual e o coletivo de forma simbiótica. 
Este trabalho busca discutir as representações sociais sobre o papel destinado à 
mulher no status quo do ocidente via análise do cenário social no século XVIII. 
 

Palavras-chave:Mulheres. Representações sociais. Modernidade. Ambição. 
Elisabeth Badinter. 
 

 

ABSTRACT: The 18th century was emblematic for the West, since the beginning 

of the experiences designed by modernity took place in it. These ones are 

classified a central ontological element the idea of freedom and its projection as 

a structural part of the enjoyment of citizenship.   These aspects imply new 

senses of belonging to the social world, a condition that has brought about the 

feasibility of recognizing differences in the multiplicity of opportunities for 

individuals in society. However, far from being set up in a linear way, the modus 

operandi of social relations has brought tension to the place of the woman in 

relation to power and prestige, an identifiable process through Elisabeth 

Badinter‘s historiographical written in her book Émilie, Émilie. But what are the 

possible prospects and ambitions, considering that the woman, in the social 

imaginary of patriarchal society, occupies a place of subalternity?  In addressing 
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the biographical trajectory of Madame du Châtelet and Madame Épinay, 

Elisabeth Badinter demonstrates the social dynamics of customs and morality 

within the varying equilibriums of the social space, as well as female ambition as 

a way of counterweight to the institutionalized behaviors.The subversion of their 

behaviors allowed them to reposition of their symbolic capital, brought to an 

end in the polyphony of discourses and perceptions expressed in the rationality 

of social practices. Then these practices transform the individual unconscious 

and the collective in a symbiotic way. This work seeks to discuss the social 

representations on the role for women in the Western status quo through an 

analysis of the social context in the 18th century. 

 
Key words: Women. Social representations. Modernity. Ambition. Elisabeth 
Badinter. 
 
 
1.INTRODUÇÃO 

 

 Falar sobre o tema da ambição remete ao questionamento do status quo, 

definido como a posição de hierarquias sociais presentes em dada conformação 

social. Assim que, pela via da sua compreensão, é possível estabelecer quais 

elementos do mundo vivido se configuram como essenciais e quais os que 

carregam uma categorização de inferioridade na distribuição de poder e 

prestígio. 

 Ao abordar o tema, este artigo se debruça sobre a maneira como a 

ambição social carrega a forma de individualidades se projetarem para além de 

expectativas socialmente cristalizadas. Já que, longe de se configurar de modo 

linear, o modus operandi das relações sociais trouxe uma tensão quanto ao 

lugar da mulher relativamente ao poder e prestígio, processo identificável 

através da escrita historiográfica de Elisabeth Badinter (2003) no seu livro 

Émilie, Émilie.  

Assim trata de discutir as representações sociais sobre o papel destinado 

à mulher no status quo do ocidente via análise do cenário social no século 

XVIII. Para tanto o método utilizado é o compreensivo e histórico-comparativo 

(DILTHEY, 2010), através de análise de narrativa bibliográfica, com foco no 

levantamento de representações sociais (BERGER; LUCKMANN, 1985; 

MOSCOVICI, 2010; MOSCOVICI, 2011). 
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Além da presente introdução, o texto está organizado como segue: a 

segunda seção oferece análise sobre as representações sociais da forma típico-

ideal da mulher, o lugar socialmente atribuído na sociedade moderna, e como 

isto se coloca frente as vivências sociais; a terceira seção apresenta um quadro 

comparativo da trajetória das biografias de Madame du Châtelet e de Madame 

d‘Épinay, de modo a demonstrar a dinâmica social relativa aos costumes e 

moralidade, apresenta uma análise sobre o lugar da ambição. Por fim, a quarta e 

última seção traz a conclusão com considerações finais.  

 

  

2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DA MULHER 

 

 

As maneiras coletivas de agir e de pensar nas relações sociais resultam de 

uma realidade exterior aos indivíduos que, a cada momento, a ela se 

conformam, já que a consciência individual não é fruto do caráter psicológico, 

mas deriva da maneira de associação aos grupos de vinculação, num movimento 

de simbiose entre os indivíduos e os grupos na formação de socialidades.  

Assim as relações sociais se estabelecem em função das crenças, que 

coletivamente são tomadas como válidas. Tais crenças foram denominadas por 

Émile Durkheim (1978) de representações sociais, a quais se constituem como 

um recurso heurístico de compreensão da vida em sociedade. 

Tal aspecto requer aprofundamento do mundo dos significados das ações 

e relações humanas, capaz de explicitar mitos, crenças, aspirações, valores e 

atitudes (BOUDON, 1989; BOURDIEU, 2001). Pois é no âmbito nas relações 

sociais que estão definidos os valores vigentes para o direcionamento das ações. 

O compartilhamento de sentidos reforça o processo de identificação dos 

agentes, individuais e coletivos, nas esferas de suas interações.   

Um ponto a ser considerado é que as representações sociais ocorrem 

concretamente através dos valores e estruturas de referência que orientam as 

ações e expectativas dos demais membros do grupo, o 'outro generalizado' a que 

se refere Goffman (1985), ao analisar como os indivíduos estabelecem a 

dramaturgia do cotidiano; as relações sociais propriamente ditas.  
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Assim, a teoria das representações sociais se apresenta como uma 

maneira de interpretar o comportamento dos indivíduos e dos grupos sociais. 

Moscovici (2010) esclarece que são formadas por influências recíprocas e por 

negociações implícitas no curso das convenções sociais, nas quais as pessoas se 

orientam para formação de modelos simbólicos, imagens e valores. Nesse 

processo é formado repertório comum de interpretações e explicações, regras e 

procedimentos que podem ser aplicados à vida social.  

Como cristalizações tangíveis do mundo cotidiano as representações 

correspondem à matéria simbólica produzida e consumida nos processos de 

comunicação, se entrecruzando e pondo-se em evidência por gestos, escolhas e 

palavras. Constituem-se em materializações práticas dos agentes sociais que 

legitimam as crenças ao tempo que as produzem, como parte de uma dinâmica 

social complexa e sujeita a contestações.  

Seu caráter prescritivo decorre do processo de partilha, porque se ao 

disseminar uma tradição são propiciadas experiências dentro de um esquema 

classificatório que se difundem na memória coletiva e na reprodução da 

linguagem. E, uma vez aceito seu conteúdo, as representações passam a 

corroborar a identidade pessoal e o modo de julgamento dos agentes. 

Assim elas se inserem em lutas classificatórias, das quais decorre o 

processo de legitimação de pontos de vista. No espaço de relações sociais os 

agentes estão distribuídos de forma multidimensional, a se orientar por 

princípios de diferenciação de força e poder, pois suas posições são relacionais, 

isto em função de pesos relativos ao capital simbólico em circulação.  

Vale a ressalva de que o espaço social não é apenas um universo de 

pontos de vista, mas um lugar social onde existe distribuição de capital, seja ele 

econômico, social ou informacional,  em torno do qual se travam lutas através 

das ações dos indivíduos. E é através dos atos de fala que os conflitos são 

refletidos e desviados nos sistemas de dominação, simultaneamente objetivados 

e objetivantes, em que os enunciados pretendem realizar aquilo que enunciam 

(BOURDIEU, 1983). Desse modo, as disposições dos agentes e a forma como as 

práticas são vivenciadas, são expressas através do exercício de nomeação e 

categorização, em sua ação prática de construção da realidade.  
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2.1 A categoria mulher como atribuição ontológica 

 

Ao analisar o modo de funcionamento da dinâmica do Estado moderno, 

Marshall (1967) afirma que, quanto às relações existentes entre a cidadania e os 

direitos civis estão imbricados três planos: o civil, o político e o social. É 

justamente nesses termos que se coloca o problema da esfera pública, na 

medida em que os indivíduos são tocados desigualmente nos planos aludidos 

(KANT DE LIMA, 2004). 

Nesse contexto o papel da mulher na sociedade ocidental é marcado por 

uma série de dispositivos de controle acerca dos atributos que devem marcar 

corpos e condutas. Michelle Perrot (1988), ao tratar dos espaços públicos e 

privados, traz como argumento, de maneira enfática, a separação sexual entre os 

espaços da casa e da rua. A casa como território e primazia da mulher, a rua, o 

espaço público, do homem. 

Trata-se de um conjunto de representações sociais (MOSCOVICI, 2010) 

que cingem à mulher a uma condição de subalternidade pela ordem de 

dominação, pois a ela são requeridos os atributos da feminilidade, 

compreendidos como expressão necessária de delicadeza, recato, introspecção. 

A mulher seria então como uma espécie de não-sujeito, que vaga entre as 

obrigações de esposa, mãe e cuidadora, idealizada como a fonte de equilíbrio da 

família, mas diminuída ou mesmo excluída das decisões basilares da vida social. 

Então para a mulher não haveria lugar para a ambição fora dos limites do 

universo da casa e dos laços familiares. 

Dessa perspectiva, podemos dizer que nas relações entre homens e 

mulheres existe a constatação da subordinação feminina, cuja base é a 

autoridade que se projeta por meio do discurso social. Prevalece a dominação 

em um contexto onde é possível agregar termos tais como ‗opressão das 

mulheres‘, ‗subordinação‘ ou ‗sujeição‘, o que indica uma construção social de 

hierarquia entre os sexos (DELPHY, 2009).  

Diante disso optamos aqui, para compreender as múltiplas formas de 

expressão da situação feminina, pela utilização da categoria ―dominação 

masculina‖, por entender que tem um sentido mais amplo, sendo que o 

patriarcalismo (de uso mais disseminado e genérico) é uma de suas 
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manifestações enquanto sistema sociopolítico (MIGUEL; BIROLI, 2013; 

PATEMAN, 1989).  

Mas usufruir da cidadania, obrigatoriamente, requer capacidade de 

possuir e reivindicar direitos frente à estrutura social, base da prática política e 

de apropriação do conceito de justiça social. Portanto, não se trata apenas de 

procedimentos como o voto e pleitos eleitorais livres, numa atuação apenas 

procedimental, mais que isso é requerida participação na esfera pública 

(SADEK, 2004).  

Desse modo, o ato de pertencer ao corpo social está vinculado a um 

estatuto, oriundo do relacionamento entre a pessoa natural e a sociedade 

política, baseando-se na regra da lei e no princípio da igualdade. No bojo da 

proposta liberal de Estado, é admitida a inclusão dos indivíduos na malha social 

pela sua capacidade de racionalidade e, no limite ampliado, pela vontade 

independente.  

A respeito dessa questão vale rememorar Simone de Beauvoir, que em 

sua obra O Segundo Sexo, ao discorrer acerca da questão da mulher, declarou 

que ―a mulher é como um homem um ser humano: mas tal afirmação é abstrata; 

o fato é que todo ser humano concreto é singularmente situado‖189 (BEAUVOIR, 

1986: 15). 

A discussão acerca das estruturas de poder e dominação que são 

projetadas sobre as mulheres já estava presente no nascedouro do Estado 

moderno, à exemplo  da discussão levantada por autoras como Olympe de 

Gouges, com a sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791, e 

Mary Wollstonecraft com A Vindication of the Rights of Woman, em 1792; e é 

no cenário francês do século XVIII que vamos encontrar as personagens 

retratadas por Elisabeth Badinter (2003). 

 

 

3.ÉMILIE, ÉMILIE: DUAS VERSÕES DA AMBIÇÃO 

 

Ao se considerar um dos aspectos que se coloca de maneira fulcral na 

dinâmica do ocidente, a afirmação das individualidades, vê-se que é elemento 

                                                           
189

 Livre tradução  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
1040 

 

central da ontologia do liberalismo, cujo corolário necessário é a fruição das 

liberdades individuais. Ao se tomar esse aspecto como premissa, dele decorre 

uma série de consequências para a formação das subjetividades, em especial o 

reconhecimento de si pelo viés da projeção da condição de cidadania. 

O reconhecimento dos papéis desempenhados pelos indivíduos na 

adoção dos papéis sexuais pode ser encaixado nesse contexto de taxionomia da 

vida social. Ser homem ou ser mulher, mais que uma separação de natureza 

biológica, traz uma série de sentidos sociais que são, antes de tudo, constructos 

culturais.  Seus reflexos são percebidos nos mais variados aspectos da vida 

social, tais como: político, ao se pensar a forma de participação nas esferas 

institucionalizadas de poder;  jurídico, quanto a forma de tutela estatal no 

direito civil ou de amplitude para  a concepção de crimes no direito penal 

voltado a culpabilização de crimes sexuais; científico, pelo acesso aos 

mecanismos de produção e reprodução do conhecimento; dentre tanto outros. 

Discutir a amplitude das práticas sociais é ir ao plano da vivência 

cotidiana, dos agentes como protagonistas de sua própria história. Plano em que 

as atuações individuais são tecidas a partir de uma perspectiva que precisa levar 

em conta o ‗outro‘, aqueles com os quais se compartilha diretamente as relações 

sociais, no movimento geral da sociedade.  Essa dinâmica ocorre como 

expressão da ―percepção diacrítica que estabelece princípios que impõem ordem 

a ação‖ (BOURDIEU, 2004: 99),  na dinâmica de intercâmbios que abarca 

múltiplas dimensões, a gerar impactos no modo de ver e perceber o mundo.   

A ambição é um desses elementos subjetivos que se colocam de forma 

decisiva a demarcar os limites de possibilidades de mobilidade social.  A um 

tempo é um limite autoimposto, pois demanda o reconhecimento de si, uma 

expressão da subjetividade; mas está em conexão com as formas de 

representação social, validadas por usos e costumes. 

A ela se vincula o reconhecimento da potência de si, em geral está 

vinculada a uma qualidade de virilidade. O enfrentamento das vicissitudes se 

constitui em um contínuo exercício de superação para alcançar objetivos. Assim 

eram Madame du Châtelet e Madame d‘Épinay, cada uma a seu modo colocou 

em xeque a retórica social acerca da ontologia feminina, a contrapor a 

feminilidade idealizada nas representações sociais (MOSCOVICI, 2010). 
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Mas o que significava isso? Veja-se que os marcadores dos papéis sexuais 

atribuem à mulher as características de feminilidade e maternidade. A mulher é 

encarregada de aplicar a sua racionalidade para a promoção da paz, da 

produção do repouso físico e ao provimento de todas as necessidades de afeto e 

acolhimento aos membros do grupo familiar.  

Essas tarefas devem, por tal acepção, superar em grau de importância 

qualquer outra demanda, incluindo-se aí aquelas da própria mulher. O que 

resulta em níveis de satisfação ou de insatisfação sempre renovados da dinâmica 

de produção e reprodução da estrutura social e onde é estabelecido o habitus, 

―as estruturas mentais através das quais os agentes apreendem o mundo social‖ 

(BOURDIEU, 2004: 158). 

Entretanto a aspirações das personagens em pleno século XVIII eram 

bem diferentes. Suas ambições pessoais as levaram a construir uma teia de 

relações sociais tanto na esfera afetiva, quanto na esfera dos relacionamentos 

sociais, que definiram o modo como o reconhecimento social as alcançou. 

Para Madames du Châtelet e d‘Épinay a vida lhes devia reservar mais que 

os papéis de esposa, mãe e dona de casa.  Segundo Elisabeth Badinter a elas 

couberam movimentos de resistência em diferentes âmbitos e momentos da 

sociedade francesa, mas com o compartilhamento do sentimento de que não 

estavam, necessariamente, circunscritas aos papéis que se esperava delas 

enquanto mulheres.  

Madame du Châtelet tinha uma forte ligação com as ciências e com 

Voltaire. Dona de uma personalidade apaixonada e frenética, desenvolveu um 

pulsante interesse pela especulação e pela metafísica;  era considerada uma 

mulher de equações. Certa vez declarou a respeito da sua condição de mulher no 

ambiente acadêmico: ―Sinto todo o peso do preconceito que nos exclui tão 

universalmente das ciências‖ (BADINTER, 2003:419). 

Por seu turno Madame d‘Épinay era o que podemos chamar de self made 

woman. Considerada sentimental e delicada, desenvolveu ligações polêmicas 

com Rousseau, Grimm e Voltaire. Sobre o seu lugar no  futuro que pretendia 

para si declarou : ‗Devenir soi-même est une longue patience‟(BADINTER, 

2003:317). 
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Empreendeu reflexões profundas sobre as condições para que a mulher 

pudesse galgar melhores posições sociais, o que a levou para a área da 

pedagogia infantil. Inconformada com o tipo de educação destinada ao sexo 

feminino, por meio do sistema de ensino adotado em Paris, afirmou que ―não 

permito de forma alguma fixar os limites do saber às pessoas do nosso sexo (...).  

Sobretudo não nos falavam jamais da razão. A ciência, por sua vez, era 

deslocada nas pessoas do nosso sexo‖ (BADINTER, 2003:376). 

A respeito do papel da mulher nos círculos intelectuais da época, Voltaire 

a acompanhava na defesa de um novo espaço de participação feminina na 

sociedade francesa, chegou a escrever que  ―a filosofia é de todas as condições 

sociais e de todos os sexos (...) ela é certamente da alçada das mulheres‖ 

(BADINTER, 2003:241).  

Nesse sentido essas personagens produziram em sua trajetória uma 

práxis de modo a não reproduzir os padrões culturais vigentes. Não eram 

exatamente a realização do modelo típico esperado. Ao contrário, trataram de as 

reposicionar numa economia das práticas sociais (BOURDIEU, 2001) mediada 

por seus interesses individuais, mas ao mesmo tempo se projetando para o 

coletivo.  

 A pertinência das questões que levantaram Madames du Châtelet e 

d‘Épinay  ainda está presente.  Podemos traduzi-la na seguinte indagação: a 

quem pertence o fogo da ambição? Na análise de suas biografias Badinter deixa 

claro que a viabilização de segurança ontológica da mulher, de sua condição de 

sujeito capaz de superar as idealizações da feminilidade, ainda é um desafio.  

Mas a atuação daquelas mulheres  abriu perspectivas para o enraizamento de 

uma nova economia moral que explora a  necessidade de respostas  aos dilemas 

da lógica de  divisão e dominação sexual. 

 

 

4.CONCLUSÃO 

 

 

 A produção historiográfica de Elisabeth Badinter em Émilie, Émilie, ao 

traçar o perfil biográfico de Madame du Châtelet e de Madame d‘Épinay, 
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demonstra a dinâmica social relativa aos costumes e moralidade no ambiente 

social e político do século XVIII.  Permite a captura do lugar da mulher e dos 

desafios a ela impostos para se projetar como sujeito de fala, dentro dos 

equilíbrios variáveis do espaço social. 

A ambição feminina, como forma de contraposição aos comportamentos 

institucionalizados, é a um tempo tomada como desafio, pela subversão ao 

desempenho do papel da mulher nas expressões convencionais da feminilidade, 

e de outro lado como promessa, ao demonstrar que é possível o estabelecimento 

de pontes criativas entre o esperado como típico ideal e o vivido pelas trajetórias 

históricas. 

A leitura do livro permite a reflexão acerca das estruturas de dominação 

atinentes às mulheres, já que textualiza as nuances da vida social e os dilemas a 

que são submetidas as suas personagens ao se guindarem, na estrutura da 

sociedade francesa, à condição de personas públicas. Por meio da sua crítica 

social é possível inferir como as estruturais sociais se repetem ao longo da 

história; mas também como, a partir de interpelações de sujeitos históricos, os 

rumos das vivências coletivas podem ser modificados, pois as atuações 

individuais podem revogar as representações sociais que cristalizam os papéis 

sociais.  
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A OPERACIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS POR 
ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS 

Wellington Moreira Lopes 190 
Kleber Ferreira Costa191 
Renata Ferreira Rios192 

 

Introdução: Pegar o ônibus, ler a bula de remédio, acessar redes sociais são 
atividades corriqueiras no cotidiano de sujeitos letrados em nossa sociedade, 
mas para o adulto não alfabetizado essas e outras práticas sociais são 
vivenciadas com momentos de resistência e (re) construção do modo de agir 
diante do novo. Vivemos em uma sociedade em que parte dos sujeitos tem 
dificuldades de compreensão e assimilação da própria língua, mesmo sendo 
necessário o uso em seu cotidiano, mesmo assim, muitos conseguem suprir suas 
necessidades se apropriando de mecanismos de letramentos. Neste sentido, 
Objetivo: o objetivo deste trabalho é investigar que mecanismos de 
letramentos são acionados pelos adultos não alfabetizados nesta sociedade 
grafocêntrica que permitem sua interação com os multiletramentos.  Com base 
nos estudos de Soares (2005), Cavalcante Jr. (2009), Tfouni (2010), Bosi 
(2003) e outros, buscou-se esclarecer a operacionalização dos letramentos no 
cotidiano de adultos não alfabetizados. Metodologia: Para fins metodológicos, 
esta pesquisa é de abordagem qualitativa, de cunho exploratório e utilizou da 
técnica de gravação de relatos, mediada pelo investigador, através de perguntas 
sobre o cotidiano desses sujeitos e a utilização da linguagem, para interpretar 
como os letramentos são operacionalizados. Resultados e Discussão: As 
gravações serviram de corpus de análise à luz das referências. Conclusão: 
Assim, estudar e analisar as práticas e os mecanismos de letramentos em que os 
sujeitos estão envolvidos, abre-nos um leque de possibilidades para 
compreender como os adultos não alfabetizados realizam suas atividades no 
cotidiano, em um espaço de multiletramentos.  

PALAVRAS-CHAVE: Letramentos. Alfabetização. Práticas. 

 

INTRODUÇÃO 
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Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua, do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 

atualmente, o Brasil tem 11,5 milhões de analfabetos, ou seja, pessoas que não 

possuem o domínio da norma de leitura e de escrita de sua própria língua - 

que é determinada como padrão para a execução em suas práticas sociais -.  

Neste sentido, surgiu esta pesquisa com o objetivo de investigar que 

mecanismos de letramentos são acionados pelos adultos não alfabetizados, 

nesta sociedade grafocêntrica, que permite sua interação com os 

multiletramentos.  

 

1 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS: DEFININDO CONCEITOS 

 

 A sociedade já passou por diversas revoluções que mudaram as esferas, 

políticas e econômicas interferindo nas relações sociais e de poder nas 

sociedades, porém nenhuma revolução, no entanto, teve tanta influência no 

modo de como o homem vê o mundo como na revolução da/na escrita. O 

decorrer do processo de passagem de sociedades estritamente orais para 

comunidades escritas mudou a maneira de como o homem se vê no mundo e 

como o modifica. Na contemporaneidade, essas mudanças são ainda mais 

significativas com a chegada da internet e das relações multimídias do mundo 

moderno, quando passamos a ver assim, a escrita e a leitura, sobre perspectivas 

ainda mais importantes e revolucionárias que anteriormente não era habitual.  

No entanto, diversos sujeitos que não foram escolarizados e alfabetizados 

pelo espaço escolar, não possuindo o domínio da leitura e da escrita 

normatizados, ainda assim, não foram excluídos dos letramentos e, com toda 

dificuldade em se inserir numa sociedade de múltiplos letramentos, são 

desafiados por diversos aspectos e costumes da cultura letrada em que estão 

imersos, para realizar suas práticas sociais independente do domínio da leitura 

ou da escrita. 

Isso remete a reflexão feita por Tfouni (2010), quando relembra que por 

muito tempo, os processos de Alfabetização, Letramento e Escolarização não 
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foram vistos como um conjunto que mesmo que interdependentes entre si, 

possuem aspectos comuns que os perpassam. 

 

Apesar de estarem indissolúvel e inevitavelmente ligados entre si, 
escrita, alfabetização e letramento nem sempre têm sido enfocados 
como um conjunto pelos estudiosos. Diria inicialmente que a relação 
entre eles  é aquela de produto e processo: enquanto os sistemas de 
escrita são um produto cultural, a alfabetização e o letramento são 
processos de aquisição de um sistema escrito (TFOUNI, 2010,  p. 11). 

 

Como se observa, uma das primeiras perspectivas de estudo do domínio 

das formas de expressão escrita na nossa sociedade,  refere-se ao processo de 

Alfabetização, que para diversos estudiosos ocorria diretamente relacionado ao 

processo de Escolarização, o que no entanto, é discordado por  Jung (2007, p. 

79) ―O conceito de alfabetização [...] é anterior ao conceito de escolarização‖, 

visto que, o contato da criança com a língua se dá anteriormente ao processo de 

escolarização, processo esse que ocorre ainda no contato com a família,  a 

comunidade e as brincadeiras em que eles estão inseridas, ideia também 

defendida pela autora em ―[...] Ou melhor, a alfabetização é anterior a 

escolarização; ela não surgiu com a escola‖  (JUNG, 2007, p. 81) , logo esse 

processo surge  a partir das relações estabelecidas com a língua, enquanto esse 

sujeito se enxerga como tal perante o mundo. 

Entretanto, ao definir o conceito de Alfabetização como ―um sistema de 

conhecimento descontextualizado, validado através de desempenhos em testes‖ 

( JUNG, 2007, p. 84), ele (re) afirma o caráter diferenciador entre alfabetização 

e escolarização, confirmando porque esse termo (Alfabetização) foi intimamente 

ligado ao de Escolarização, visto que só ganha status e importância como tal a 

partir de testes de verificação de sua aquisição na escola,  ganhando prestígio a 

partir dos diversos processos e mecanismos de verificação e de avaliação que 

ocorrem dentro do ambiente escolar, assim como defendido por Giroux ( 1983, 

p. 56, apud TFOUNI, 2010, p. 19),  ―A relação entre alfabetização e escolarização 

torna-se clara se considerarmos que, embora a criança possa primeiramente 

entrar em contato com  a linguagem através de sua família, é principalmente na 

escola que a alfabetização se consuma‖. 

Acreditou-se por muito tempo que alfabetização restringia-se ao domínio 

dos códigos e símbolos da nossa língua, bem como a união desses e a tradução. 
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Pensar, no entanto, em um processo de alfabetização que acaba em si mesmo, 

sem nenhum processo social, sendo encarada como somente a decodificação de 

signos linguísticos, é banalizar toda a influência de uma escrita que é o produto 

cultural por excelência (TFOUNI, 2010, p. 12).  

Teale (1982, p.559, apud TFOUNI, 2010, p.17), no entanto, separa o que 

para ele parece ser processos distintos, trazendo uma ideia muito mais ampla 

para a alfabetização, ―a prática da alfabetização não é meramente a habilidade 

abstrata para produzir, decodificar e compreender a escrita; pelo contrário, 

quando as crianças são alfabetizadas, elas usam a leitura e a escrita na execução 

das práticas que constituem sua cultura‖, diante dessa situação ―talvez seja 

melhor não falar em alfabetização simplesmente, mas em graus, ou níveis de 

alfabetização‖ (TFOUNI, 2010, p. 17), assim como defenderemos a ideia de nos 

referir a níveis de letramentos, da mesma maneira como se proponham os níveis 

de escolarização. 

Surge com essa nova perspectiva para a alfabetização, diversos 

questionamentos que nos fazem refletir acerca do papel da leitura e da escrita 

nas sociedades modernas e como as práticas sociais inseridas intrinsicamente, 

relacionam-se com elas. O primeiro deles nos é trazido por Jung, quando 

questiona:  ―Por que pessoas alfabetizadas não necessariamente adquirem 

competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas 

sociais da escrita?‖ (JUNG, 2007, p. 84) e por Tfouni em: ―Pode-se encontrar 

em grupos não alfabetizados características que usualmente são atribuídos a 

grupos alfabetizados e escolarizados?‖ (TFOUNI, 2010, p. 26). Na busca por 

responder esses e outros questionamentos, que abarcassem de maneira 

satisfatória essa nova percepção de uso da língua, é que surgem os primeiros 

estudos sobre letramentos. 

Nesse sentido, o que ocorreu, graças ao diversos estudos na área, foi uma 

expansão significativa na abordagem e na maneira de ver o letramento em 

sociedades tão centradas na escrita como as nossas, mas ainda com desafios 

imensos no uso da escrita e da leitura por parte dos falantes nativos da língua, 

assim como defendido por Donald Graves (1996): 

[...] A definição de Letramento precisa[va] ser expandida. As escolas 
estão centradas em palavras. Não existe dúvidas de que as palavras 
são importantes, mas elas são apenas um tipo de manifestação da 
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inteligência. Ao focarmos em palavras e excluirmos outras formas de 
expressão, estamos privando uma massa de crianças de darem suas 
valiosas contribuições à escola e à comunidade (GRAVES, 1996, apud 
CAVALCANTE JUNIOR, 2009, p. 38). 
 
 

Dessa forma, como defendido por Graves (1996), foi preciso (re) pensar 

um termo de letramento que tivesse uma concepção plural, assim como é a 

língua, como são os sujeitos falantes e as práticas envolvidas cultural e 

socialmente em todas as práticas de uso da língua. Para Jung ( 2007, p. 90): 

[...] Vale destacar que o termo letramento surgiu para resgatar a ideia 
pluralista da aquisição e uso da leitura e da escrita na sociedade, ou 
seja, as pessoas usam a leitura e a escrita em diferentes domínios 
sociais, com diferentes objetivos, interagem de forma diferenciada 
com o texto escrito, enfim, somente um conceito em termos de eventos 
e práticas sociais é capaz de abarcar toda a dinamicidade que envolve 
um evento no qual  um texto escrito constitui parte essencial para 

fazer sentido nas situações modernas (JUNG, 2007, p. 90). 
 

Dialogando com a ideia de Jung (2007), Freire (1985, apud Cavalcante 

Junior, 2009, p. 35), reflete que ―ensinar a ler vai muito além do exercício de 

codificação e decodificação de palavras; o ensino da leitura pressupõe, 

necessariamente, ensinar o aluno a ler o seu mundo‖, uma ação que ultrapassa a 

decodificação e insere o sujeito nas práticas sociais de uso do cotidiano, como 

agente do discurso. 

Buscando o embasamento teórico para essa pesquisa, bem como o 

suporte conceitual necessário para esse novo olhar sobre o adulto não 

alfabetizado, foi necessário pensar em letramentos, que além da palavra, desse 

conta de tomar por base às práticas sociais, nos aspectos culturais, políticos e 

econômicos em que  cada sujeito está envolvido e nos  diversos motivos pelos 

quais  foram privados do domínio escolarizado da leitura e da escrita. Pensar em 

um conceito que expandisse qualquer conceituação pragmática e rasa da relação 

do sujeito com o  código escrito e a todas as relações que circulam em torno 

dele, é  expandir a  ideia de Letramento, definida por  Soares (2001), citado por 

Jung ( 2007, p. 84),  como ―o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à 

escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social‖. 
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Práticas essas que ocorrem atualmente (in) dependentemente do 

domínio ou não das normas de leitura e da escrita normatizada, como apontado 

por  Tfouni:  

[...] é o fato de o letramento poder atuar indiretamente, e influenciar 
até mesmo culturas e indivíduos que não dominam a escrita. Esse 
movimento mostra que o letramento é um processo mais amplo que a 
alfabetização, porém intimamente relacionado com a existência e 
influência de um código escrito. Assim, culturas e indivíduos, ágrafos 
ou iletrados, são somente os pertencentes a uma sociedade que não 
possui, nem sofre, a influência, mesmo que indireta de um sistema de 
escrita (TFOUNI, 2010, p. 39) 
 

Partindo desse pressuposto, conceitua a autora, ―[...] letramento, para 

mim, é um processo, cuja natureza é sócio-histórica‖ (TFOUNI, 2010, p. 32),  

esse processo socio-histórico do letramento se apresenta por meio de normas e 

costumes que podem ser nomeados como práticas de letramento, portanto o 

letramento está intimamente associado as práticas que os sujeitos realizam em 

determinado momento histórico em em dado  contexto social em que esse 

sujeito passa a agir como protagonista de suas próprias escolhas políticas e 

sociais tornando-se um agente de transformação. 

2 METODOLOGIA 

 

Neste estudo, analisamos quatro (4) situações do cotidiano vividas por 

dois (2) sujeitos/participantes em situação de letramentos diversos, por meio 

de uma abordagem qualitativa de cunho exploratório.  

Os participantes envolvidos nesta investigação foram dois adultos, com 

mais de trinta anos, que tivessempoucoounenhumcontatocomaescolarização e 

que pudessem relatar sua experiência quando foram expostos a ambientes 

como ida ao banco, às compras, à farmácia, entre outros. 

A coleta de dados desta investigação utilizou-se da técnica de gravação 

de relatos, mediada pelo pesquisador, através de perguntas sobre o cotidiano 

desses participantes e a utilização da linguagem, para interpretar como os 

letramentos são operacionalizados. Toda essa ação foi realizada a partir do 

celular (Smartphone, ASUS 5). 

Deixamos claro que toda a coleta de dados seguiu o protocolo ético de 
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uso de termo de consentimento aos entrevistados. Lembramos ainda que os 

nomes são fictícios e apenas dois relatos foram registrados na análise que se 

segue. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 Essa seção é apenas um recorte da transcrição das falas dos participantes 

para fim da análise e da discussão. Para tanto, identificaremos P – pesquisador; 

JDM – participante 1 e NS – participante 2. Iniciaremos pela situação 1 – 

Banco, vejamos o que os sujeitos responderam: 

Situação 1 – Banco JDM 

P: A senha, a senhora lembra de có? 
JDM: Lembro, eu lembro a senha. 
P: Lembra? 
JDM: Mais eu quando eu vou tirar, eu dou com tudo a senha e tudo. 
P: Mas se a senhora perder essa senha?  
JDM: Eu sei por cabeça 
 

Situação 1 – Banco NS 

P: Mas quando  o senhor vai, o senhor leva ela... (a senha) 

NS: Não, já levo na cabeça mesmo... Agora eu nem to precisando mais de senha, 

mais por que agora e só botar a mão.  

 

 Como observamos, parece claro que o processo de memorização está 

nesses casos intrinsicamente ligados à prática de letramento desses sujeitos, no 

caso de ―JDM: Eu sei por cabeça‖ referindo-se a senha do banco e ―NS: Não, já 

levo na cabeça mesmo‖ igualmente, isso mostra como nos inserimos nas 

práticas sociais relacionando o que aprendemos com situações da vida. Neste 

sentido, pessoas pouco letradas se inserem nas práticas sociais 

operacionalizando os letramentos pela memorização de dados.  

 Isto faz lembrar Ecléa Bosi, na obra Tempo vivo da memória: ensaios de 

psicologia social (2003), quando a autora utiliza da capacidade da memória 

para nos contar o que nos liga às coisas, aos lugares, às pessoas, da mesma 

forma, estabelecemos essa relação com a ação dos participantes desta  pesquisa 

ao utilizarem da memória para se incluírem no mundo dos letramentos. 
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Em Tomaz (1993 apud BARBOSA, 2005, p. 16) encontramos a definição 

de memória como ―[...] a capacidade de adquirir, reter e recuperar informações 

de forma consciente ou inconsciente quando necessário. É composta de 

múltiplos sistemas indepedente que funcionam de forma cooperativa‖, um 

modo de dizer que mesmo sem dar conta do suporte escrito, esses sujeitos não 

se sentem excluídos da sociedade porque pela memorização conseguem atuar 

nas práticas sociais  que naturalmente fariam uso da linguagem, recorrendo, 

com certa frequência, a recuperação dessa informação da senha, a partir da 

capacidade de retenção em seu cérebro, processo esse   que ocorre por diversos 

sistemas, que não necessariamente sãos os escritos, mas que no caso dessa 

pesquisa dependem de suas práticas sociais. 

Continuando, vamos perceber na situação 2 – dia de compras e 3 – pegar 

ônibus, no que se refere ao sujeito JDM o uso de um mesmo processo de 

operacionalização do letramento: 

Situação 2 – Compras JDM 

P: E ai como a senhora reconhece ele (o produto) lá? 

JDM: Porque eu vou, eu já sei a primeira letra do Chinês.  

P: E as outras coisas? 

JDM: Café, açúcar eu já sei 

 

Situação 3 – Ônibus JDM 

P: Mas como a senhora reconhece a placa? 
JDM: Porque a praca, eu conheço a praca aí tem o nome ali, ai eu vou juntando, 
ai Henrique Leite (o ônibus), aí eu pego 
P: A senhora vai pela, pela... 
JDM: A primeira letra do ôibu 
 Seria esperado em ―JDM: Porque eu vou, eu já sei a primeira letra do 

Chinês‖ e em ―JDM: Porque a praca, eu conheço a praca aí tem o nome ali, ai eu 

vou juntando, ai Henrique Leite (ônibus), aí eu pego‖ um processo de 

estabelecimento de relações entre sons e símbolos gráficos, ou entre fonemas e 

grafemas ( SOARES, 2003, p. 21 apud SILVA, 2010, p.37) o que, no entanto,  

não ocorre devido ao não domínio da norma padrão escrita por parte desses 

sujeitos que ―interpretam o significado da palavra de acordo com o seu 

conhecimento prático‖ (TFOUNI, 2006, p. 54).  
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 Apesar de construídos mecanismos de operacionalização de letramentos 

distintos e independentes do dominio da leitura e da escrita, podemos perceber 

na descrição das falas dos participantes dessa pesquisa, a valorização da norma 

escrita, na situação 1- Banco e 4 – Farmácia, abaixo:  

 Situação 1 -Banco  JDM 

JDM: Lembro, eu lembro a senha. 
P: Lembra? 
JDM: Mais eu quando eu vou tirar, eu dou com tudo a senha e tudo. 
  

Situação 4 – Farmácia JDM 

P: Como a senhora costuma comprar um remédio na farmácia? 

JDM: Eu levo a receita... É eu só compro com receita 

  

Situação 4 – Farmácia NS 

NS: Ah o seguinte é esse, quando for comprar o remédio, tem que levar o 
nome... É só o nome e pronto.  
P: O nome anotado? 
NS: Anotado na mão ou no papelzinho 
 
 Podemos observar que mesmo dispondo de outros mecanismos que não 

dependem do domínio da modalidade escrita da língua para realizar essas 

práticas sociais, os sujeitos pesquisados  ainda buscam maneiras de fazer uso 

dessa modalidade, isso ocorre porque mesmo  a linguagem escrita constituindo-

se, num segundo nível de mediação entre o cognitivo e o social, um simbolismo 

de segunda ordem (VYGOTSKY, 1984, p. 131 apud TFOUNI, 2006, p.42), a 

mesma possui um prestigio social relevante.  

 Como no caso de JDM,  na situação do banco, que mesmo consciente e 

segura de qual a senha, leva anotada ―JDM: Mais eu quando eu vou tirar, eu dou 

com tudo a senha e tudo‖, o mesmo ocorre na situação em que o sujeito vai 

comprar medicamento, momento em que um suporte escrito externo é usado 

―JDM: Eu levo a receita... É eu só compro com receita‖. Mesmo sem possuir 

qualquer relação que pudessem os aproximar, o participante JN apresenta a 

mesma necessidade na situação de compra na farmácia ―NS: Anotado na mão 

ou no papelzinho‖  
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As transformações históricas, sociais e políticas no mundo colocaram a 

escrita em um patamar superior a todas as outras possibilidades de uso da 

língua oral ou mecanismos distintos desse, assim como afirma Soares (2005, p. 

58), ―é frequente, por exemplo, a suposição de que na escrita é que está o 

discurso da verdade, que só a escrita é repositório do saber legítimo‖. 

Vejamos o que ocorre nas próximas situações:  

Situação 2 - Compras JDM 

 P: Como a senhora sabe o que a senhora vai comprar? 

JDM: Primero é feijão, depois é arroz eu vou tudo pelos preço.  

P: Vai pelos preços, né? 

JDM: Os preço eu sei 

 

Situação 2 – NS 

P: Não tem aquele especifíco? 

NS: Tem não...Pode ser fino, pode ser grosso. 

 

 Na situação 2 – Compras JDM, podemos perceber que o sujeito 

desprovido do domínio da norma para a leitura dos produtos no supermercado, 

passou a dividir sua estratégia de compras em dois sentidos, ―JDM: Primero é 

feijão, depois é arroz eu vou tudo pelos preço‖  o primeiro refere-se à disposição 

dos alimentos no supermercado, existe uma ordem para a compra, ela não 

ocorre de maneira desorganizada, enquanto a segunda refere-se aos valores de 

cada produto que é usado como parâmetro para aquisição do mesmo.  

 O participante NS, não tendo o domínio da norma para identificar qual a 

marca de determinado produto para consumir, e mais ainda, não se atentando a 

esse aspecto, constrói um sistema de identificação para a escolha do produto na 

Situação 2 a partir de um aspecto fisíco do produto em questão ―NS: Tem 

não...Pode ser fino, pode ser grosso‖. 

 Todos esses mecanismos podem ser compreendidos como 

Extralinguísticos  em seu sentido mais amplo, o termo se refere a qualquer 

coisa do mundo ( que não seja a língua) em relação à qual a língua está sendo 

usada – a ‗situação  extralinguistica‘(L. DE SOUZA, 2011 apud CRYSTAL, 1988, 

p. 105),compreendido aqui como os mecanismos de operacionalização do 
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letramento social dos sujeitos independente da escrita e ancorado nas suas vidas 

práticas.  

 Como podemos concluir, mesmo marginalizados e excluídos pelo sistema 

grafocêntrico, os sujeitos pesquisados conseguiram, através de diversos 

mecanismos de operacionalização dos letramentos, construir um letramento 

que se faz, não a partir da escrita ou da leitura da palavra, mas sim da 

experiênciação e das práticas realizadas por ele perante o mundo.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base nos estudos de Soares (1999),  Soares (2005), Cavalcante Jr. 

(2009), Tfouni (2010) e outros, buscamos esclarecer a operacionalização dos 

letramentos no cotidiano de adultos não alfabetizados. Nesse sentido, a análise e 

a discussão dos dados dessa pesquisa nos revelaram de que maneira os sujeitos 

desta pesquisa operacionalizam os diferentes letramentos em suas práticas 

sociais.  

O presente trabalho nos apresentou como resultado três mecanismos 

distintos de operacionalização dos letramentos por adultos não alfabetizados, 

como apresentado na análise de dados, são eles: o processo de memorização; o 

processo de reconhecimento gráfico e os processos extralinguísticos.   

Cada um desses processos é acionado por mecanismos distintos e usado 

em situações específicas pelos sujeitos pesquisados, todos eles se demonstraram 

arbitrários se levarmos em consideração que se distanciam do dominio da 

língua escrita, se aproximando e construindo uma relação com o código escrito 

como nos dois primeiros ou se distanciando completamente deste como no 

terceiro processo. Concluímos com isso, que os adultos não alfabetizados 

mesmo não tendo acesso ao processo de escolarização ou alfabetização, 

constroem seus próprios letramentos baseados nas suas práticas cotidianas, 

podendo esses novos letramentos serem influenciados pelas normas escritas, 

visto que, estando esses sujeitos em uma sociedade grafocêntrica são 

perpassados pelos valores que a cultuam e moldam ou não, como podemos ver 

nos letramentos extralinguísticos.  
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Por fim, esse estudo proporcionou uma nova percepção sobre os sujeitos 

pesquisados, suas práticas de aquisição de letramentos e possibilidades de 

construção da abordagem sociodiscursiva, além de reconhecer o uso dos 

letramentos como um processo de inclusão e integração desses sujeitos na 

sociedade.  
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LEITURA E ESCRITA: UM MUNDO A SER DESCOBERTO PELA 

CRIANÇA 

 

193Ana Lucila Macedo de Possídio 

194Elinalva Coelho Luz 

Este estudo foi realizado durante o Estágio Supervisionado II, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental em uma escola da rede municipal de ensino. Durante o 
desenvolvimento do mesmo, constatou-se a grande dificuldade de 
aprendizagem na leitura e na escrita dos alunos do 2º ano. Buscou-se, então, 
conhecer o que levava essas crianças a terem dificuldades, e o que seria possível 
desenvolver para que os alunos pudessem superar a deficiência com relação ao 
processo de ensino e de aprendizagem na leitura. O trabalho foi baseado em 
teóricos que tratam da concepção de leitura e escrita, como Ferreiro (1996), 
Vygotsky (2005), Souza (2004), Oliveira (2017) entre outros que abordam sobre 
dificuldade que os alunos sentem na aprendizagem da leitura e escrita.Com um 
trabalho diferenciado foi possível desenvolver nas crianças, em tela, o prazer 
pela leitura, desenvolvendo uma prática que motivava e despertava nas crianças 
o gosto de ser um leitor e assim, ser capaz de desenvolver atividades de leitura e 
escrita com criticidade 
 
PALAVRAS - CHAVE: Leitura. Escrita. Ensino. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇAO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido no período do Estágio Supervisionado II com 

crianças entre 7 a 9 anos e contou com o apoio da professora regente. O estágio 

tem como objetivo abordar a convivência do graduando em licenciatura de 

pedagogia, na sala de aula para que o estagiário possa perceber e sentir, as 

facilidades e dificuldades enfrentadas no dia a dia no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A problemática se deu a partir das observações feitas em sala de aula na turma 

do 2ºano ―A‖, quando foi detectada a grande dificuldade da leitura por parte dos 

alunos. Buscou-se então, conhecer o que levava as crianças a terem dificuldades 

de leitura e o que seria possível desenvolver para que esses alunos pudessem 

superar a deficiência com relação ao processo de ensino e de aprendizagem  

                                                           
193

 Professora Assistente da UPE Campus Petrolina, mestre em Educação. ana.lucilamp@gmail.com. 
194

 Graduanda do curso de Pedagogia na Universidade de Pernambuco UPE- Campus Petrolina, 
elinalva_luz@hotmail.com; 
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Sendo assim, o presente trabalho trás resultados do estagio supervisionado II, 

onde se dividiu em três fases: observação que visa conhecer a infraestrutura e 

funcionamento da escola. A docência que tem por objetivo vivenciar a prática 

em conformidade com a proposta pedagógica do componente curricular em 

estudo e o plano regente, tida como base da formação da identidade 

profissional. E a intervenção que corresponde ás necessidades e expectativas de 

problemas identificados na instituição escolar. 

Após analisar o envolvimento dos alunos, no momento de leitura na sala de 

aula, identificou-se que os mesmos estavam com grande dificuldade na leitura e 

na escritae buscou-se realizar um trabalho que despertasse no aluno, o interesse 

pela leitura. 

O estágio mostra a realidade em sala de aula, não só na teoria, mas também na 

prática, assim, observando atentamente a professora regente, com os seus 

métodos de ensino, foi possível desenvolver uma atividade que auxiliasse os 

alunos nesse processo de leitura e escrita. 

O estágio tem como objetivo abordar a convivência do graduando em 

licenciatura de pedagogia, na sala de aula para que o estagiário possa perceber e 

sentir, as facilidades e dificuldades enfrentadas no dia a dia no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 

1 A CRIANÇA FRENTE AO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA 

 

A questão da dificuldade de aprendizagem na leitura começa desde a pré-escola, 

onde as crianças têm contato com as letras e mas não tem domínio e habilidades 

necessárias. Algumas não conhecem as letras do próprio nome e não o 

escrevem, e muitas vezes são tachados que não aprendem porque não quer, e 

porque são desinteressados.  Os professores na maioria das vezes não procuram 

ver o que pode fazer para ajudar a esses alunos, sendo que esse problema pode 

ser minimizado, por meio da metodologia do professor, trabalhando o lúdico e 

outras diversas atividades em sala de aula, que envolva a criança no processo de 

leitura e escrita.  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
1060 

 

O professor precisa incentivar os seus alunos a ler e escrever, e os pais tem, 

nesse contexto, um papel fundamental no incentivo leitura para que a criança 

desenvolva o hábito saudável da leitura. 

A aprendizagem da leitura deve ser desenvolvida na criança de forma prazerosa, 

para que a criança possa construir o seu desenvolvimento de forma natural. 

Com isso, o professor pode proporcionar momentos de lazer aos seus alunos, 

fazendo contação de histórias, com usode fantoches e aventais, como também 

com encenação de peça teatral, ajudando a despertar no aluno o gosto pela 

leitura. 

(...) o professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, 

procurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí escolher 

um livro ou uma história que vá ao encontro das necessidades da 

criança, adaptando o seu vocabulário, despertando esse educando 

para o gosto, deixando-o se expressar. (SOUZA, 2004, p.223). 

 

É importante que os professores estejam atentos as questões das dificuldades de 

aprendizagem de seus alunos, procurando conhecer em quais conteúdos a 

criança tem mais dificuldade e qual o método pode ser utilizado para trabalhar 

em cima daquele problema.  No caso do estágio supervisionado II, foi possível 

perceber a dificuldade de aprendizagem na leitura, a partir do momento em que 

cada aluno teria que fazer leitura individual de trechos de texto, responder 

questões de atividade em sala de aula. Diante disso, percebeu-se a necessidade 

de proporcionar aos alunos atividades que pudessem despertar o interesse pela 

leitura. 

Segundo Bamberger (2002) apud Campeiro; Nogueira; Bozzo (2009), a leitura 

em voz alta e os relatos de histórias oferecem motivação e são atividades 

facilitadoras nas escolas. Podem ser desenvolvidas de diversas maneiras, basta 

ter criatividade. 

Para os alunos com dificuldade na leitura, o professor pode pedir para que faça 

a leitura de imagem, e em seguida ler o livro para a criança, ou pedir para outro 

coleguinha da sala fazer a leitura em voz alta, só assim o aluno vai compreender 

do que se trata a leitura. E outro fator importantíssimo é a escola disponibilizar 

livros para as crianças levar para casa, para folhear e pedir aos familiares para 

ler com elas, desenvolvendo assim, o gosto pela leitura de forma prazerosa.  
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Segundo Guerra (2002), apud Salmeiron (2013), as crianças com dificuldades 

de aprendizagem não são deficientes, não são incapazes e, ao mesmo tempo, 

demonstram dificuldades para aprender.  

Para os autores a criança com dificuldades de aprendizagem na leitura, ela não é 

uma pessoa incapaz, nem sempre tem problemas de audição ou na visão, e em 

alguns casos apresentam-se inquietas e podem confundir, ou até mesmo 

esquecer as instruções passadas pelo professor. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 53-54), 

O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores 

competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a 

possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática de 

leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de 

referências modalizadoras.  

 

A aprendizagem da leitura pode ser posta para o aluno por meio de revistas, 

histórias em quadrinhos, livros de literatura infantil, como contos, poesias, 

cordel, por meio da música, teatro, mostrando aos alunos diversas formas de 

inserir-se na leitura e não seguir a forma mecânica e tradicional,  

Segundo Ferreiro (1996, p.24), ―o desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem 

dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as 

informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças‖. 

Minha presença no mundo, com o mundo e com os outros implica o 

meu conhecimento inteiro de mim mesmo. E quanto melhor me 

conheça nesta inteireza tanto mais possibilidade terei de, fazendo 

História e por ela sendo feito, como ser no mundo e com o mundo, a 

―leitura‖ de meu corpo como a de qualquer outro humano implica a 

leitura do espaço (FREIRE, 2000, p. 48). 

 

Os autores enfatizam que, antes mesmo da criança começar a ir para a escola, 

ela já tem conhecimento sobre o sistema de leitura, por meio de desenhos e por 

meio de comerciais na televisão, embalagens. A leitura inicia junto com a vida, e 

pode-se chama-la de ―leitura de mundo‖, onde deve ser aperfeiçoada na escola, 

partindo de alguns pressupostos como leitura de imagem, expressões, sons, 

cheiros e texturas, podendo ser trabalhadas em rodas de conversa com as 

crianças e adultos, ou crianças com outras crianças.  
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As autoras Ferreiro e Teberosky (1999, p.8), esclarece que  ―[...] não é o 

ambiente que alfabetiza, tampouco o fato de pendurar coisas escritas nas 

paredes que produz por si um efeito alfabetizador‖. Um ambiente alfabetizador 

deve estar organizado com materiais que contribuam para o conhecimento 

sobre a leitura, e o papel principal do ambiente incentivando as crianças, 

despertando o interesse pela leitura. 

A escrita deve ser entendida na sua proximidade com a oralidade, ou seja, a 

construção da escrita é um processo de interconstrução que se dá com base nos 

significados que a escrita assume nas interações sociais. Deste modo, a sala de 

aula deixa de ser o espaço no qual os sujeitos cognoscentes interagem com o 

objeto de conhecimento e passa a ser o lugar onde os interlocutores se 

encontram para interpretar suas leituras e escritas. (OSWALD,1997). 

 

Para o autor citado acima, a escola tem que rever sua prática para que não 

impondo à criança ler e escrever‖ para ser alguém no futuro‖, pois assim, 

impede-a de desfrutar nas leituras e escritas que produz aqui e agora, das 

dimensões éticas, estética e política. Deve deixara a vida vir à tona permitindo à 

criança existir plenamente. Assim, a criança aprende a ouvir, a entender o outro 

pela leitura; aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita.  

 

2 RESULTADOS ALCANÇADOS COM AS CRIANÇAS 

 

A pesquisa foi desenvolvida durante o estagio supervisionado II, com crianças 

entre 7 e 9 anos, onde contou com o apoio da professora regente. A 

problemática se deu a partir das observações feitas em sala de aula na turma do 

2ºano.Detectou-se a grande dificuldade de aprendizagem na leitura. A partir das 

analises dos dados, foi proposto atividades, a fim de despertar no aluno o gosto 

pela leitura, por meio de leitura de texto coletiva, os textos fatiados, onde 

facilitou bastante para os alunos com dificuldades na aprendizagem da leitura, e 

utilizando também um outro recurso, que é a dramatização do texto lido em sala 

de aula, que teve a parceria da arte nas confecções do material utilizado, e a 

música, mostrando que é possível aprender ler introduzindo dinâmicas e 

músicas em sala de aula. 
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Este trabalho teve um resultado satisfatório e contou com a participação e o 

envolvimento dos alunos, visando uma melhoria na aprendizagem da leitura. 

Sendo esta desenvolvida de forma prazerosa, porque só assim a criança tem seu 

desenvolvimento de forma natural, e não de forma mecânica, como muitas vezes 

é ensinado na escola.  

 

Será justo exigir que as crianças permaneçam na aridez da linguagem 
mecânica-instrumento-, distanciando-as, ao invés de aproximá-las, do 
significado da escrita como arma e sonho? E o retirar prazer do lido? E 
o expressar ideia, sentimentos, desejos? E o penetrar no mundo do 
simbólico e assim conhecer outros povos, outras terras, outras gentes, 
o meu Brasil? (KRAMER, 1993, p 121). 
 
 

A escola deve começar então a por meio das rodas de leitura e escrita, buscar 

uma metodologia que liberte a criança e não a submeta a constrangimento por 

homogeneizá-la a uma prática que muitas vezes aprisiona a criança. Deve-se 

permitir uma prática que permita a criança narrar-se. Isso implica em fazer uma 

(re)leitura e uma (re)escrita, na construção do leitor-escritor-narrador-criador 

(VYGOTSKY, 1990). 

Este trabalho buscou, justamente, trazer uma proposta diferente. Isso envolveu 

os alunos alimentando todos os sentidos. Assim, foi possível no final do estágio 

ter um resultado gratificante.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se neste projeto a necessidade de um acompanhamento do aluno, 

estudando caso a caso para assim alcançar os objetivos. O trabalho veio 

contribuir para o enriquecimento do formando do curso de Pedagogia, e ao 

mesmo tempo, trazer uma reflexão de como será o futuro das crianças com 

dificuldades em aprendizagem na leitura. Sugere-se mais acompanhamento ao 

aluno e reconhecimento por parte de todos os envolvidos.  

Isto só será possível se a escola cumprir com seu papel de formar pequenos 

leitores, de desafiá-los no compromisso de aprender a ler e ler  para aprender a  

ter autonomia e ser um cidadão pleno na sociedade em que vive. 

Sabe-se queque não é uma tarefa simples no dia a dia do professor. Deve-se ter 

um olhar atendo no que acontece ao redor para se fazer a leitura do mundo. São 
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imagens, sons, expressões e texturas. Lê-se a vida nas rodas de conversa com 

professores e crianças, com crianças e outras crianças, crianças e adultos. Essa 

prática só será positiva, quando se torna uma prática cotidiana. 
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ROSÁLIO, UM NARRADOR BENJAMINIANO 

Lindalva de Oliveira Simas Almeida  

RESUMO: Este texto trata das representações do narrador personagem e de sua 

capacidade de transformar experiências suas e de outros em criação literária, 

presentes no livro ―O voo da guará vermelha‖, de Maria Valéria Rezende (2014). 

Assim, tem como objetivo analisar a personagem Rosálio; verificar a sua relação 

com o narrador benjaminiano e perceber como as vidas das personagens da 

obra se relacionam com as histórias contadas por Rosálio. Em consonância, 

observa-se que as histórias contadas pela personagem são sugestões práticas 

que fazem viver, para tanto, é ele um popular/contador de estórias, sendo as 

suas narrativas frutos de uma experiência coletiva entre o ouvir e o contar 

histórias. As cores, por sua vez, são signos repletos de significações que 

acompanham a vida das personagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Representações. Narrador personagem. Narrador 

benjaminiano. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando falamos em contação de história, vem logo à memória aquela pessoa 

que marcou uma parte de nossa infância ou um momento de nossa vida com a 

capacidade que tinha de fazer horas virarem minutos contando histórias; para 

alguns a avó o avô, para outros um professor, ou então é aquele senhor/senhora 

bem simpática (o) da nossa rua. Mas, dificilmente, encontramos alguém que 

não tem essa referência.  

Em O voo da guará vermelha (2014), de Maria Valéria Rezende, encontramos 

Rosálio, um contador de histórias/causos, um cosmopolita,  pedreiro, faminto, 

sobretudo de ―alma‖. Nesse sentido, busca-se neste texto analisar as 

representações do narrador personagem Rosálio e a sua capacidade de 

transformar experiências suas e de outros em criação literária. 

O narrador, segundo Walter Benjamin (1987), é aquele que tem a capacidade de 

se relacionar com a vida, transformando as suas experiências e as de outros em 

matéria-prima para a arte de contação, sendo ao mesmo tempo sábio e mestre. 

É diante desta e de outras afirmações de Benjamin que se pretende estabelecer 

uma relação entre Rosálio e o narrador benjaminiano. 

Para tanto, é a partir de uma abordagem qualitativa, bibliográfica, por meio de 

um método interpretativista que se almeja realizar tais análises, pois se tem em 

mente que o texto literário é múltiplo de significado e que esta, é apenas uma 

possibilidade de análise.  
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Ao se pensar em tal pesquisa, vários fatores foram levados em consideração e se 

estabelecem aqui como motivação e justificativa. Um desses é a literatura de 

autoria de mulher. Na obra Literatura Brasileira Contemporânea: um território 

contestado (2012) a professora pesquisadora Regina Dalcastagnè, questiona a 

ausência dessas vozes no campo literário. Com os anos, este questionamento 

tem se tornado cada vez mais plural; foi ele o precursor do Mulherio das Letras , 

que ocorreu entre os dias 15 e 17,  na capital da Paraíba, João Pessoa.  

Nesse encontro, pensado e feito por e para mulheres, debateu-se a importância 

de se fazer ouvir essas vozes e sem dúvidas o espaço acadêmico é um lugar de 

fala  importante para se propagar esta literatura considerada por alguns como 

feminista ou feminina. Isso não implica excluir de nossas discussões as demais 

escritas literárias, pelo contrário, optar-se por uma minoria é colocar a 

literatura em trânsito para se pensar nela de modo plural, um espaço capaz e 

grande o suficiente para abarcar as diversas vozes. 

 

O NARRADOR DE BENJAMIN  

Em seu livro, Obras escolhidas Magia e técnica, arte e política (1987), o crítico 

literário, ensaísta, filósofo e sociólogo, Walter Benjamin, separa um capítulo 

para fazer algumas considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Neste, ele 

apresenta marcas e características de um narrador, sendo este um sujeito que 

apesar de familiar, se distancia de nós pela sua capacidade em narrar.  

Para o mesmo, ―a arte de narrar está em vias de extinção‖ (BENJAMIN, 1987, 

p.197), pois está cada vez mais difícil encontrar alguém que saiba narrar uma 

história ou que a narre bem, ―é como se estivéssemos privados de uma 

faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 

experiências‖ (BENJAMIN, 1987, p.198). E é claro que essa ―privação‖ tem uma 

causa específica, em sua opinião são as experiências baixas ou vazias. 

Em consonância, as experiências transmitidas oralmente foram por muito 

tempo a base dos narradores, a narrativa escrita, por sua vez, quanto mais 

próxima se tornar da história contada, melhor será. Para exemplificar e 

esclarecer tais afirmativas, Benjamin apresenta dois grupos, os marinheiros e os 

camponeses, ―primeiros mestres na arte de narrar‖, um por viajar muito e assim 

ter muita coisa a contar, o segundo grupo por conhecer toda a história do lugar e 

de suas tradições. 

Ao ouvinte cabe um papel fundamental, que é o de escuta, o que ele fará com 

isso não se sabe, mas poderá também guardar essas histórias e quiçá tornar-se 

também um contador de histórias/causos, para isso ele precisará esquecer de si 

mesmo. 
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Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava 

nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as 

hist6rias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. 

Assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. E assim essa rede 

se desfaz hoje por todos os lados, depois de tê-lo sido tecida, há milênios, em 

torno das mais antigas formas de trabalho manual (BENJAMIN, 1987, p.205). 

É nesse ponto que Benjamin compara a contação de história à arte artesanal, 

como uma argila na mão do oleiro, sendo o narrador/contador o próprio oleiro e 

as experiências de vida a argila. Entretanto, o dom de narrar e o de ouvir estão 

sendo deixados de lado. Com isso as reminiscências deixam de ser repassadas, 

comunicadas. Diante dessa situação, fenômenos são apontados como 

responsáveis por uma narrativa em declínio: o surgimento do romance e ―a 

difusão da informação‖(BENJAMIN, 1987, p.203). 

No que se refere ao romance, talvez com o tempo e com o surgimento da ficção 

brasileira contemporânea, tenhamos tido algumas características das narrativas 

resgatadas pelo menos por alguns escritores. Tanto à difusão da informação 

quanto o ritmo com que as coisas chegam até nós têm destruído quase todas as 

coisas que antes eram vistas como importantes, com isso, as relações sociais e 

pessoais têm se perdido muito, é o que pode ser visto em Zygmunt Bauman em 

Modernidade líquida (2003), vivemos em uma sociedade que tem fragilizado os 

laços humanos, fazendo com que os níveis de insegurança sejam cada vez 

maiores, o homem se conecta, mas sem vínculos, ―nada é sólido‖. 

A difusão da informação, por sua vez, tem acelerado o processo de 

compreensão. Não se estimula o pensamento, a imaginação, não esforça-se mais 

para compreender as coisas, porque elas já estão ditas. A narrativa não se 

interessa por transmitir a informação fria e seca, mas quer mergulhar na 

própria vida, para se retirar dela a sua própria matéria. É nessa circunstância 

que ela se faz sempre nova.  

O senso prático, por sua vez, é visto por Benjamin, como um artifício do 

narrador. A isso está atrelada a sabedoria, é assim, alguém precisa de um 

conselho então o narrador lhe conta uma história. Se analisarmos as pessoas 

que marcaram a história da humanidade, perceberemos esta característica em 

comum. Nos Evangelhos, Jesus utilizava as parábolas, sendo possível percebê-lo 

como um contador de história/causos. Em nossas famílias, não é muito 

diferente, não é por acaso que se assimila a imagem do contador de história aos 

avôs, são eles aqueles que mais têm histórias a contar, experiências e também os 

que mais sabem aconselhar. 

Consequentemente, o narrador de Benjamin não apenas conta histórias como 

―retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada 

pelos outros e incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 

ouvintes‖(BENJAMIN, 1987, p.201). Não basta apenas contar, é preciso 
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intercambiar as experiências. Como musa, o narrador terá ―a memória‖, que 

segundo o ensaísta, é a mais épica de todas as faculdades do homem 

(BENJAMIN, 1987,p.210). É através dela que as histórias são conservadas, 

salvando a reminiscência e a possibilidade de reprodução.   

Por fim, Benjamin (1987) apresenta que o grande narrador é aquele que tem as 

suas raízes no povo, sendo capaz de se movimentar entre as experiências para 

cima e para baixo, como em ―uma escada que chega até o centro da terra e que 

se perde nas nuvens – é a imagem de uma experiência coletiva, para a qual 

mesmo o mais profundo choque de experiência individual, a morte, não 

representa nem um escândalo nem um impedimento.‖ (BENJAMIN, 1987, 

p.115) 

O VOO DA GUARÁ VERMELHA EM ANÁLISE  

Em O voo da guará vermelha (2014), encontramos algumas pistas de um fazer 

literário que se aproxima da narrativa descrita por Benjamin. Esse romance é de 

autoria de Maria Valéria Rezende, nascida em São Paulo, porém radicada em 

João Pessoa desde 1988. É hoje, escritora, freira e vencedora de alguns prêmios 

Jabutis, ganhadora também em 2017, do Prêmio Casa de Las Américas, Prêmio 

São Paulo de Literatura e o terceiro lugar no Prêmio Jabuti com o livro Outros 

Cantos (2016). 

A obra em estudo é capitulada por cores e cada uma delas parece revelar os 

sentimentos, o estado físico e psicológico das personagens. O primeiro capítulo 

é nomeado como ―cinzento e encarnado‖ e inicia-se do seguinte modo: 

Das fomes e vontades do corpo há muitos jeitos de se cuidar porque, desde 

sempre, quase todo o viver é isso, mas agora, crescentemente, é uma fome da 

alma que aperreia Rosálio, lá dentro, fome de palavras, de sentimentos e de 

gentes, fome que é assim uma sozinhez inteira, um escuro no oco do peito, uma 

cegueira de olhos abertos e vendo tudo o que há para ver aqui, nenhum vivente, 

nem formiga, um cheiro de nada, as paredes de ressecadas tábuas cinzentas, os 

montes de brita e de areia, cinzentos, a enorme ossada de concreto armado, sem 

cor, os edifícios proibindo qualquer horizonte, um pesado teto cinzento e baixo 

[...] (REZENDE, 2014, p.9). 

 Nota-se que a palavra cinzento aparece diversas vezes e está atrelada a 

Rosálio, um sujeito que, no momento, tem fome de muitas coisas, sendo esta 

fome a responsável por fazê-lo avistar tudo cinza, até o momento que ele 

encontra Irene neste mesmo capítulo e assim enxerga o encarnado ―Rosálio vê 

primeiro a mancha vermelha em movimento, surpreendendo-o na dobra da 

esquina, luz, lufada de ar que alivia a garganta engasgada pelo cinzento, só 

depois vê a mulher dentro do vestido encarnado‖(REZENDE, 2014, p. 13). 
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 A narrativa centra-se nestes dois personagens, ele um contador de 

história, pedreiro, analfabeto, movido pelo desejo de aprender a ler e escrever, 

para isso percorre um mundo inteiro, chegando a se tornar um cosmopolita 

―dono de lugar nenhum‖. Ela, uma mulher em estado terminal, prostituta, que 

não vive mais, apenas sobrevive dia após dia, em prol do filho e da velha. 

 Este primeiro encontro desencadeará uma metamorfose na vida de 

ambos. No primeiro momento ela pensa atraí-lo ao coito, ele busca apenas 

palavras, não é o encontro de corpos que os une, mas é pela força da linguagem 

que nasce a cumplicidade e o amor entre eles. Este encontro é marcado pela 

morte de um guará. Irene não tem dinheiro para levar o leite ao menino e quer 

cobrar a Rosálio algo que ele também não tem, este, por sua vez, aguarda o 

momento de falar sem saber o que dizer, é quando ela em momento de 

desespero se vê acalentada pelo abraço de Rosálio e por sua primeira história 

contada naquele espaço.  

Uma vez eu vinha só, caminhando por um ermo, somente eu e Deus, naquele 

lugar tão longe, um descampado sem fim, de capoeira seca e rala, vinha 

buscando lugar que fosse de gente viva onde houvesse descansar e então, 

naquele silêncio, ouvi um gemido triste de cortar o coração e vi uma ave guará 

enredada num espinheiro, se debatendo, coitada...‖(REZENDE, 2014, p.17). 

Rosálio não sabe por que conta esta história, mas aquele momento o faz lembrar 

daquela guará e se deixa contar, ele associa Irene com a ave, ambas revestidas 

de um  vermelho desbotado, só que Irene ao contrário da ave se deixa ficar e 

então pede que ele fique e lhe conte mais histórias, parece saber que o final 

trágico tende a se repetir se ela fugir. 

Nas citações acima, é possível perceber várias semelhanças entre Rosálio e o 

narrador de Benjamin. A primeira observação está relacionada à distância 

espacial. Rosálio é aquele que vem de longe e com isso tem muitas histórias a 

contar (BENJAMIN, 1987, p.198). A segunda é como morte e vida se 

relacionam, a estória da guará contada a Irene a acalma é como se percebesse a 

relação entre ela e a ave, não poderia repetir a mesma história, a morte no 

romance não escandaliza ninguém. Outra consideração e talvez a mais 

importante, está na forma magistral que Rosálio intercambiou as experiências, 

para tanto ele se utilizou da reminiscência guardada na memória. 

Outra característica do narrador benjaminiano encontrada em Rosálio se deve 

ao fato deste não só utilizar-se de suas experiências, mas também das de outros 

que lhe foram relatadas e incorporá-las nas de seus ouvintes. Um exemplo disso 

pode ser claramente evidenciado no capítulo Vermelho e prata. Nele, Irene se 

sente mal e culpada por prender Rosálio a ela e pensa em mandá-lo embora. O 

que não sabe é que  
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[...] tem companhia,que o homem entrou de mansinho, está parado atrás dela, 

com sua caixa na mão, escutando o que ela diz, sorrindo move a cabeça no gesto 

de quem diz não, pousa com todo cuidado a caixa de livros no chão, põe-lhe as 

mãos quentes nos ombros e a vira para seu peito, ―não diga tanta besteira, que o 

amor não é assim, o amor é como menino que não sabe fazer contas nem de 

perda nem de ganho, vive desacautelado, não tem lei, não tem juízo, não se 

explica nem se entende, é charada e susto, mistério. Foi a lição que aprendi da 

história de João dos Ais que agora eu vou lhe contar‖: Uma vez eu viajava de 

favor num caminhão...(REZENDE, 2014, p.60) 

Nesta e em outras passagens do romance, Rosálio está constantemente 

provando a sua facilidade em se movimentar por entre as experiências, outro 

capítulo importante é o Alaranjado e verde, em seus encontros com Irene, ele 

está lhe contando as suas histórias que desde que saiu da Grota, seu lugar de 

origem, entretanto chega Anjinha, que é amiga de Irene, chorando e então ele 

passa a contar uma história que a deixe alegre.  

No segundo capítulo Verde e negro, Rosálio começa a contar a sua história a 

Irene e para isso, ele faz como o narrador de Benjamin, uma descrição prévia do 

espaço, como se estivesse preparando o ouvinte para escutá-lo. Além disso, ao 

relatar sua história a personagem nos dá dados importantes, que é a presença de 

pessoas que lhe ensinaram a contar história, mas que isso ele mostra-nos o 

quanto o dom de narrar e o de ouvir, estão atrelados um ao outro. Benjamin 

aponta que a arte de narrar exige ouvidos atentos, pois ―Contar histórias sempre 

foi à arte de contá-las de novo. Elas se perdem quando as histórias não são mais 

conservadas‖ (BENJAMIN, 1987, p.205). 

Quanto à estrutura da obra, algumas observações ainda precisam ser feitas: a de 

que a narrativa é marcada pela presença de três narradores, o narrador 

heterodiégetico, que está fora da diegese, mas conhece as personagens por 

inteiro, Rosálio e Irene, a contar suas histórias, sendo que essas mudanças entre 

narração e contação se manifestam pela alternância tipográfica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da análise, algumas semelhanças foram percebidas entre Rosálio e o 

narrador de Benjamin. Observou-se que assim como a personagem de Leskov, 

Rosálio é um homem justo, simples e ativo que aceita o mundo, mas não se 

prende a ele; suas histórias são sugestões práticas que fazem viver, para tanto é 

ele o narrador popular/contador de história, sendo as suas narrativas fruto de 

uma experiência coletiva entre o ouvir e o contar histórias que se entrelaçam a 

vida de seus ouvintes.  



 

4º Clisertão-Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura 

 
1072 

 

São as histórias contadas por Rósalio que amenizam a vida de Irene, fazendo-a 

viver. Através das palavras Irene podia ―lembrar como, por palavras ditas com a 

boca ou com as mãos, cortara pela raiz a planta de desespero que havia crescido 

nela e em seu lugar semeara satisfação e desejo de ainda viver de amor‖ 

(REZENDE, 2014, p.67) 

É nesse sentido que o narrador é visto ao mesmo tempo como mestre e sábio, ao 

transformar as experiências suas e de outros em criação literária ele tem uma 

intenção que é a de transformar o cinzento em azul e encarnado, essas cores 

caberiam uma análise mais detalhada, que pretendo realizar em outro texto. 

Contudo, compreende-se que as cores são signos que acompanham, revelam, os 

sentimentos, bem como o estado psicológico e físico das personagens.  

Por fim, é possível considerar Rosálio um narrador benjaminiano, no que se 

refere à sua capacidade de intercambiar as experiências de sua vida passada e a 

de outros, com o momento presente. 
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Jornalista J Menezes e jornalista e escritor Eric Nepomuceno 

 
 Clisertao, um lugar de encontros e reencontros da literatura pernambucana. Das novas e 

antigas gerações. Da troca de saberes. Na foto, Ezter Liu, vencedora do Prêmio Hermilo Borba 
Filho, e Raimundo Carrero 
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