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ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FICÇÃO,
IDENTIDADE E DISCURSO
I CONIFID

Caro congressista, caro leitor, seja bem-vindo à Atenas Maranhense!
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e suas vizinhas Universidade Estadual
do Maranhão, Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual do Piauí, Universidade
Federal do Ceará e a Universidade Federal de Campina Grande têm a honra de receber os seus
convidados para o I Congresso Internacional de Ficção, Identidade e Discurso.
Pensar a Ficção Científica, os Gêneros Pós-modernos e Representações Artísticas na
Era Digital tem sido um dos principais focos do grupo de pesquisa Ficça, pois em pleno
século XXI, é quase impossível refletir sobre gêneros literários e investigá-los, sem que sejam
consideradas as suas mais diversas formas de manifestação artística tão evidentes neste
mundo pós-moderno.
Assim, este evento internacional tem o propósito de reunir pesquisadores de diversos
estados brasileiros, além de participantes de outros países e convidados nacionais e
internacionais para se fomentar considerações pertinentes aos grandes domínios que
constroem ou que dão base aos cursos de Letras. Conectado com as novas propostas do
Ministério da Educação, o I CONIFID busca um diálogo harmonioso com outras áreas do
conhecimento, construindo-se, por esse viés, pontes dialógicas que dão sustentação às
diversas discussões publicadas nestes Anais de Trabalhos Completos e, anteriormente,
apresentadas ao longos dos quatro dias deste congresso internacional.
De maneira homóloga àquelas observadas em outros campos (até vistos como de
maior prestígio, -sob a ótica de uma representativa parcela da sociedade), os organizadores do
CONIFID imprimem a indispensável necessidade de se pensar a ficção pelo prisma de
ponderações, incialmente, objeto de estudos de outras áreas. De maneira geral e equivocada,
entende-se que na esfera das Letras, tem-se profissionais do abstrato. Afinal, o que é e para
que serve a literatura? E a língua? Teria, ela, uma maior importância para a sociedade? A
resposta pode ser visitada nos mais de 100 trabalhos, aqui, publicados, posto configurarem-se
nas melhores respostas para questões que, em princípio, voariam sem réplicas: “- a literatura
para nada serve”, “-a língua também não!”. Contudo, o que seria do ser humano sem a língua
e a sua capacidade de comunicação? E sem a literatura, como o mundo seria sem cor! Sem
ficção, como se viajaria pelos mundos mais diversos, apenas com o pensamento a voar...? E o
que é fazer ciência em uma região, por vezes, esquecida neste grande Brasil? Em uma
Universidade Pública?
Cada dia, vencemos os nossos próprios bloqueios, os obstáculos estão aí para serem
superados, por isso precisamos deles, pois nos mostram que somos capazes de transpor as
dificuldades nas suas mais diversas formas. É assim que vemos a realização deste projeto, e
os autores que apresentaram seus trabalhos neste evento confirmam que é possível, em uma
região menos desenvolvida do país, fazer ciência e da melhor qualidade.
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Portanto, a UFMA, na Cidade dos Azulejos, com a realização do CONIFID e seus
dezenove eixos temáticos – Literatura e discurso pós-moderno; Relação Literatura e
Cinema; Literatura e outras artes; Cinema e memória; Gêneros digitais; Literatura
especulativa; Estudos de gênero e literatura feminista; Discurso e pós-modernidade;
Discurso e memória; O discurso midiático; Análise do discurso e Linguística Aplicada;
Ensino de Línguas, Cultura e Identidade; Língua Materna e Identidade; Identidade e
Discurso; Estudos culturais; Identidade, Cultura e Sociedade; Comunicação e Língua de
Sinais; Ensino e Internacionalização; Linguística – que abraçam reflexões percebidas por
óticas diversas, ratificam o quanto é possível pensar a Ficção Científica, os Gêneros Pósmodernos e Representações Artísticas na Era Digital pelo olhar do Discurso e dos estudos de
Identidade.
Afinal, quem somos, senão bravos guerreiros para “quem viver é lutar”? Continuamos
a luta... Muitos gratos à FAPEMA pelo apoio e incentivo financeiro e a todos os parceiros,
colegas e amigos que contribuíram para que este projeto se concretizasse.
A todos, boa leitura e até o próximo Congresso Internacional de Ficção, Identidade e
Discurso.
I CONIFID
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A REPRESENTAÇÃO DO CIÚME EM OTELO DE WILLIAM
SHAKESPEARE E SEU REFLEXO NA OBRA DOM CASMURRO DE
MACHADO DE ASSIS
Flamilla Pinheiro COSTA1
Rafael Campos QUEVEDO2
RESUMO: O trabalho tem como principal objetivo retratar a importância do ciúme na obra Otelo de William
Shakespeare e na obra Dom Casmurro de Machado de Assis evidenciando o seu papel de protagonista por meio
de uma análise comparativa proveniente da teoria de Intertextualidade criada e defendida por Julia Kristeva.
Também pretende-se evidenciar os períodos sociais e históricos nos quais os autores estavam inseridos e de
como esses fatores ajudaram a construir a peça Otelo e o romance Dom Casmurro. Essa relação entre as duas
obras é evidente, já que na obra de Machado há capítulos e várias referências à obra de Shakespeare. O artigo
pretende mostrar os conflitos e os confrontos gerados pelo ciúme que são encontrados na obra Otelo e como eles
são retratados e narrados em Dom Casmurro. Através do trabalho demostraremos o poder que o ciúme exerceu
nos protagonistas e como esse elemento consegue aproximar as duas obras.
Palavras-chave: Literatura Comparada. Intertextualidade. Machado de Assis. William Shakespeare.

1. INTRODUÇÃO
Há autores que marcam uma geração, um século ou uma era e há autores como
Shakespeare, que pertence a um momento histórico de grande relevância para a construção
identitária da Inglaterra - a época elisabetana - e que continua repercutindo suas realizações
artísticas até hoje, impactando a trajetória da literatura mundial. Toda essa grandiosidade em
volta do seu nome é em decorrência da qualidade das tramas que desenvolveu, dos traços
provenientes da sua escrita e, principalmente pelo aprofundamento psicológico dos seus
personagens, fatores esses que transformaram os seus trabalhos em obras primas que são
retratadas ao redor do mundo das mais diferentes formas.
Otelo, O Mouro de Veneza é uma obra shakespeariana escrita no século XVII e retrata
temas relevantes e que continuam em evidência nos dias atuais, tais como o racismo, o ciúme,
a diferença entre classes e a traição. Por tudo isso, Otelo é uma das peças mais representadas
no mundo. O seu texto é extremamente rico para análises, principalmente nas questões
voltadas ao ciúme, tema que mais se destaca durante o enredo, demostrando suas diversas
facetas e moldando toda a história no decorrer dos seus cinco atos. Por conta de toda essa
grandiosidade em volta da obra, Shakespeare e Otelo se tornaram referências para grandes
escritores ao redor do mundo, inclusive o brasileiro e o mais aclamado da nossa literatura,
Machado de Assis, que, apropriou-se de certos elementos presentes na obra shakespeariana
para desenvolver um dos seus principais romances, Dom Casmurro, que gira em torno do
tema central de Otelo: ciúme. Assim, podemos estabelecer uma conexão entre as duas obras
por meio da teoria da Intertextualidade.
O debate em volta das cópias presentes na literatura é bem antigo e pode ser
encontrado em diversos discursos como nas obras A República de Platão e Poéticas de
Aristóteles. Em A República, Platão nos apresenta a Teoria das Ideias, ou seja, a mímese está
a três pontos da verdade, sendo assim, não poderia ser vista como verdade universal. Já em
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Poética de Aristóteles, a mímese é ativa e criativa, determinando o modo de ser do poema,
por exemplo, e está sempre ligada a ideia de que a arte imita a natureza.
Comparar é um ato inerente ao pensamento humano, sendo assim, é um hábito
utilizado em diversas situações, inclusive o literário. Ao pensarmos em Literatura Comparada,
imaginamos que seja apenas uma forma de promoção à comparação entre dois ou mais textos
literários. Entretanto, comparar é um ato inerente ao pensamento humano que não utilizamos
somente na literatura, mas também como forma de análise das mais diversas situações e
temas. De acordo com Carvalhal (2004) a crítica literária é levada muitas vezes a estabelecer
confrontos com outras obras de outros autores, para elucidar e para fundamentar juízos de
valores. O ato de comparar não possui apenas o objetivo de chegar à conclusão sobre a
natureza dos elementos confrontados, mas, principalmente, de saber se são iguais ou
diferentes.
Sandra Nitrini (2000) afirma que, de acordo com René Wellek, a Literatura
Comparada é definida por sua perspectiva e espírito, ao estudar qualquer literatura de uma
perspectiva internacional independente de quaisquer fronteiras linguísticas, étnicas e políticas.
O conceito de intertextualidade surgiu no âmbito da crítica literária com a autora Julia
Kristeva que considerava os textos um mosaico de citações de outros textos. Esse conceito
nos indica que o texto literário não consegue se esgotar em si mesmo, muito pelo contrário,
ele multiplica o seu espaço, se desdobra em outras interfaces e acaba se pluralizando em
alusões, paródias, citações e em outros textos. A autora defendia o postulado bakhtiano do
dialogismo, conforme o qual qualquer enunciado é resposta a enunciados anteriores que
potencializa o surgimento de outros enunciados.
Júlia Kristeva criou o termo "intertextualidade" para designar todo o processo de
produção do texto literário. Para Kristeva (1974, p.62), “todo o texto é absorção e
transformação de outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, se instala a de
intertextualidade, e a linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla”. As relações de
intertextualidades presentes no texto literário nos mostra que é possível pluralizar o espaço e
os temas presentes nele, projetando sua história em outras histórias e sendo assim,
enriquecendo o seu conteúdo e aquilo que ele pretende passar ao leitor. Por essa razão, esse
artigo vem para retratar como o tema mais enriquecedor da tragédia Otelo - o ciúme - é
multiplicado e recontado no romance Dom Casmurro, demostrando o papel de protagonista
que o ciúme representa nas duas obras e como ele é desenvolvido em ambas.
2. O CONFLITO E O CONFRONTO EM OTELO
As obras de Shakespeare, geralmente, possuem o mesmo tema central e não são
escritas para agradar e sim para explicar algo sobre as pessoas ou uma época. Por retratar as
mais diferentes facetas do ser humano, as obras do autor inglês são compostas por uma
genialidade artística incomparável. Toda essa genialidade conseguiu alcançar patamares mais
altos graças à difusão do teatro na Era de Ouro durante o reinado da Rainha Elizabeth no
século XVI, época em que a Reforma Protestante3 e o Humanismo introduziram novos
elementos nas representações teatrais. Foi nessa época que o teatro se expandiu na Inglaterra e
autores como Shakespeare quebraram paradigmas e introduziram uma nova forma de se fazer
teatro. Constituiu também nessa época um período de expansão para o exterior enquanto no
interior a Reforma Protestante era estabelecida e defendida contra as forças católicas do
continente. Para Harold Bloom, famoso crítico americano, Shakespeare entendia a alma
Informação coletada e publicada no site do Uol Educação. Disponível em:
<educação.uol.com.br/disciplinas/artes/teatro-no-renascimento-2-inglaterra-de-shakespeare-se-destaca-htm>
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humana como nenhum outro autor jamais entendeu e essa é uma das razões pelas quais o
dramaturgo inglês continua tão relevante nos dias atuais.
As tragédias shakespearianas possuem valores do teatro clássico, porém têm uma
diferença marcante que é o sofrimento do herói no palco, aos olhos de todos, algo que nas
tragédias gregas jamais ocorria. Outra diferença é que nas tragédias gregas o destino dos
personagens muitas das vezes depende de forças sobrenaturais e nas shakespearianas isso não
acontece muito pelo contrário, o destino dos personagens depende apenas do caráter do
mesmo, assim como ocorre na vida real.
Otelo trata do preconceito de classe e de raça, da inveja e do ciúme. É uma tragédia
conduzida por Iago que, movido pelo ódio gerado pela inveja, destrói a reputação de vários
personagens e provoca o desenlace trágico do espetáculo. A peça é conduzida por duas
maneiras de ver a vida, o conflito e o confronto desencadeados pelo ciúme, que,
proporcionaram a obra uma abordagem sobre a loucura e a incapacidade de perceber
(conflito) e interpretar (confronto) as próprias emoções. Toda a tragicidade presente na obra é
construída pelas afirmações de Iago que acabam fazendo com que Otelo acredite que a mulher
o trai com o jovem Cássio, conduzindo assim, o Mouro a matar sua esposa Desdêmona e
acabar se suicidando em sequência. A imaturidade emocional e a falta de controle sobre as
suas próprias emoções acabam levando Otelo a sua primeira derrota, pois, é preciso lembrar
que Otelo nunca havia perdido uma batalha e era um forte guerreiro, assim, podemos afirmar
que ele acabou sendo derrotado por artimanhas psicológicas de Iago e que sua força física foi
um mero objeto perante a sua batalha mais importante: o confronto com ele mesmo.
Peter Szondi (2004) afirma que Otelo foi fruto de um diálogo intertextual com a
novela italiana de Giraldi Cinthio. A adaptação manteve o essencial da trama original,
modificando algumas peculiaridades como o caráter de Iago e transformando Otelo em um
homem de concepções elevadas. Através de uma obra aparentemente simples, surgiu um dos
maiores vilões do teatro e o ciúme conquistou um novo patamar na literatura, passando a ser
visto como um amor que destrói e, de um ângulo psicológico, protege. Otelo acabou
influenciando inúmeras obras ao redor do mundo e essa influência pode ser encontrada entre
as linhas do romance de Machado de Assis, Dom Casmurro, uma obra brasileira que possui
um forte diálogo intertextual com a obra shakespeariana, evidenciando ao leitor inúmeros
sinais que fazem referência à tragédia presente em Otelo.
3. DOM CASMURRO E A NARRAÇÃO DO CIÚME
Sem Machado de Assis a literatura brasileira não seria a mesma ou poderíamos apenas
considerá-la pobre e sem elementos marcantes. Machado de Assis, considerado um dos
precursores do Realismo no Brasil, utilizava a metalinguagem para conversar com o leitor e
assim acabou trazendo mais ironia e humor para a literatura, questionando a linguagem e o
próprio leitor dentro da obra, conduzindo então a literatura brasileira ao que conhecemos hoje
e abrindo caminhos para vários outros escritores.
O fim da escravidão e a queda do Império no Brasil criaram uma nova realidade ao
país. A vida social e cultural tornou-se mais ativa e eram influenciadas por ideais europeus
como o liberalismo, o positivismo entre outros. Foi dentro desse contexto que surgiu
Machado de Assis, retratando não só os modos de vida da sociedade brasileira da época, mas
também o seu pensamento perante essas transformações.
Os contos e os romances de Machado segundo Coutinho (2003), "trazem uma psique
humana, ao esmiuçamento dos problemas referentes à alma humana. Suas obras são
carregadas de uma grande profundidade psicológica, fazendo com que as personagens
reflitam as caraterísticas e as contradições humanas".
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Apesar da sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas ter introduzido o realismo no
Brasil, Machado não pertenceu a nenhuma escola literária embora tenha tido contato com
algumas delas como o romantismo e o próprio realismo. Seu estilo era inigualável e por isso
podemos afirmar que ele é inclassificável dentro da literatura, se destacando e tornando-se o
principal nome dentro da nossa história literária.
O ciúme sempre foi um elemento importante dentro das obras de Machado de Assis.
Para Caldwell (2008, p.18):
O ciúme nunca deixou de fascinar Machado de Assis. Em suas obras, seja em artigos
ou na ficção, ele frequentemente faz pausa para manipular um lenço ou um bisturi
sobre alguma nova manifestação do ciúme. O ciúme ocupa um espaço importante
em sete de seus noves romances e é a trama principal de dez contos.

Mais de cem anos após a publicação do romance Dom Casmurro, a crítica literária e
os próprios leitores continuam a discutir sobre a culpa ou a inocência da personagem Capitu.
Entretanto, a obra e a análise dela não deve se agarrar apenas a dúvida deixada
propositalmente pelo autor, mais do que isso, a verdade que deve ser encontrada é sobre o
próprio Bentinho e sobre como o seu confronto com o ciúme o levou a se transformar no Dom
Casmurro.
A estrutura do romance e o papel de destaque do narrador são de extrema importância
para o desenvolvimento da obra. Ambos permitem a persuasão ao leitor, fazendo com que ele
conheça a história e teça julgamentos e reflexões através das pistas, confissões e relatos do
narrador, Bento, que possui uma memória fraca e nos conta a sua história tentando ser
imparcial, mas, ao mesmo tempo, sendo dominado pelo ciúme. Mesmo assim, ele conduz o
leitor através de um linguajar refinado, se mostrando gentil e atencioso aos detalhes e ao
desenrolar dos fatos.
De acordo com Caldwell (2008), o Otelo de Shakespeare aparece no argumento de
vinte e oito narrativas, peças e artigos de Machado. Apesar de não ter sido a única peça de
Shakespeare da qual o autor se serviu, ela foi a que mais se destacou e serviu de modelo para
várias obras como já foi citado anteriormente. Em Dom Casmurro, Otelo possui tanta
relevância que acaba por ser citado diversas vezes pelo narrador e inclusive serve como
inspiração para o nome de alguns capítulos do livro como Uma ponta de Iago no capítulo
LXII e Otelo no CXXXV.
Por conta desses elementos, é interessante fazer, através da teoria da intertextualidade,
uma análise comparativa mais aprofundada entre Otelo e Dom Casmurro com a intenção de
verificar as semelhanças entre as duas obras e o papel que o ciúme exerce em ambas.
4. ANÁLISE COMPARATIVA
Antes da análise, precisamos compreender em qual aspecto literário as duas obras se
destacam. Para Peter Brooks4 a primeira característica de um melodrama é a luta entre o bem
e o mal que está encarnada entre dois personagens: o herói que representa as virtudes versus o
vilão traiçoeiro. O mal reina na maior parte do tempo, porém a vitória do herói não se
constitui em uma regra. O importante aqui é que a luta entre o bem e o mal seja colocada em
evidência. Assim, a função das peripécias é fornecer oportunidade ao personagem de definir
seus atributos morais e se posicionar diante deles.
Os personagens trágicos costumam ter consciência da situação em que estão atrelados
e assumem a consequência dos seus atos, sendo personagens fortes e que possuem escolhas
4
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que os afirmam e que ao mesmo tempo os destroem. Já no melodrama, o personagem é
coesivo e a origem do conflito geralmente é externa sendo o protagonista sempre uma vítima,
tanto do mundo no qual está inserido, quanto do vilão ou dele próprio. Por conta dessas
características já citadas podemos dizer que tanto o melodramático quanto o trágico aparecem
em Otelo e, consequentemente, em Dom Casmurro. Sendo assim, esse é um dos primeiros
elementos que aproximam as duas obras, entretanto, não podemos usar apenas ele para
evidenciar as semelhanças entre elas.
Para Machado de Assis a melhor forma de compreender a alma universal da espécie
humana é através do estudo de grandes autores de todo o mundo e a melhor forma de retratála é "plagiando-os". Otelo é claramente reconstruído no romance Dom Casmurro, tanto que os
capítulos Uma Ponta de Iago (LXII) e Otelo (CXXXV) fazem uma alusão à obra. O autor
coloca os dois capítulos em evidência, auxiliando o leitor a identificar a aproximação da obra
shakespeariana com a obra que está sendo lida. Além disso, o protagonista e narrador da obra
- Bento Santiago - chama-se a si mesmo de "Otelo" e revela que a sua história trata-se da
história de Otelo com uma diferença: sua Desdêmona é culpada:
—E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo; — que faria o público, se ela deveras
fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o mouro? (ASSIS,
1997, p. 171)

No capítulo Uma Ponta de Iago o agregado José Dias, ao visitar Bento no seminário,
gera a primeira crise de ciúme no protagonista ao dar a entender que Capitu estava alegre e
que logo conseguiria casar-se com algum peralta da vizinhança. Por conta do título do
capítulo evidenciar um personagem da tragédia shakespeariana, o narrador tenta transmitir ao
leitor que José Dias foi o precursor, o semeador do ciúme na alma do jovem Bento,
envenenando-o e o conduzindo para o fim devastador da obra. Porém, se analisarmos a obra
como um todo, percebemos que José Dias não se assemelha ao personagem evidenciado pelo
narrador-protagonista. De acordo com Caldwell (2008, p.32), “José Dias inicia como Iago;
mas trata-se na melhor das hipóteses, de uma espécie miserável de Iago, de ambições
humildes [...] ele se reduz ao papel de intrometido amável que trabalha para a felicidade do
clã Santiago”. Sendo assim, apesar de Santiago chama-se a si mesmo de "Otelo", sua
fraqueza, calma e raciocínio se assemelham mais ao dissimulado do Iago que a do apaixonado
Otelo. No capítulo LXII, Santiago acaba por nos demostrar suas primeiras semelhanças com
Iago, manipulando a si mesmo e atiçando o seu próprio ciúme.
Na obra shakespeariana encontramos Iago representando o próprio diabo e o desejo de
enganar e agir em benefício próprio e Desdêmona que representa a vida excelente que o ser
humano pode alcançar seguindo seu interior, a pureza. Iago e Desdêmona possuem
características completamente antagônicas, sendo um ponto médio entre um ódio
incompreensível e um amor incompreensível e, embora haja explicações racionais para que
ambos sejam dessa forma, são características tão intensas que transcendem a explicação
racional proposta por Shakespeare. Podemos dizer que Iago e Desdêmona representam um
espelho das forças que estão dentro de cada ser humano e conseguimos perceber esse conflito
na obra de Machado. Aqui, o ódio de Iago pode ser encontrado modificado na "casmurrice"
de Santiago que surgiu por conta do desenrolar da história, já o amor inexplicável de
Desdêmona é encontrado na própria Capitu que, apesar de receber todo o ciúme de Bento e de
ser exilada por ele, passa o resto de sua vida cultivando a sua admiração pelo marido e o
vangloriando para o filho. Assim como Desdêmona, Capitu morre adorando o seu Otelo:
Otelo – Pensa nos teus pecados.
Desdêmona – Só consistem no amor que vos dedico.
Otelo – Pois por ele vais agora morrer (SHAKESPEARE, 2007, 167).
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Ei-lo aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito; total, o mesmo obséquio
e a mesma graça. Ansiava por ver-me. A mãe falava muito em mim, louvando-me
extraordinariamente, como o homem mais puro do mundo, o mais digno de ser
querido (ASSIS, 1997, 298).

Como dito no parágrafo anterior, Iago e Desdêmona representam um espelho das
forças que estão dentro do ser humano. No caso de Bentinho, percebemos duas forças claras:
Iago e Otelo. O Bento jovem, sonhador e apaixonado é representado por Otelo, já a
personificação da desconfiança e do ciúme e o mal resultante dele é representado pelo
dissimulado Iago e o seu ódio incontrolável e imutável, no caso da obra de Machado, ódio
nascido do ciúme e da possível traição de Capitu. Em Shakespeare, o amor de Otelo é atacado
pela inveja e o ódio de Iago, já em Dom Casmurro, todo esse conflito se passa continuamente
e permanentemente dentro de apenas um homem: Bento Santiago.
Além de Iago aparecer presente em Bento de forma simbólica, ele também aparece de
forma semiótica, pois os nomes dos personagens escritos por Machado de Assis sempre
possuem um significado sutil, porém complexo e encontramos essa característica em Dom
Casmurro. Caldwell (2008, p.64) afirma que:
Os nomes de Santiago são repletos de significados. "Bento" é a forma portuguesa de
"Benedito". E o adjetivo comum "bento"? Significa "abençoado, próspero,
consagrado ao culto por meio de uma cerimonia religiosa". Todos esses sentidos se
aplicam a Bento Santiago. Talvez haja ainda outra conotação. Uma variedade de
santos leva o nome "Bento": um deles é o negro conhecido como São Benedito, o
Mouro. [...] O nome "Santiago" cabe bem em uma construção similar de nosso
herói: ele é parte Santo (Sant'), parte Iago - o bem e o mal em guerra pela alma de
Bento.

No capítulo intitulado Uma Reforma Dramática o narrador propõe que o gênero seja
modificado e que o fim seja contado ao público antes do desenrolar dos fatos. Durante esse
capítulo encontramos mais um exemplo de intertextualidade, pelo fato do narrador utilizar a
peça shakespeariana como ferramenta para defender o seu pensamento:
Nesse gênero há porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio,
que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdêmona no primeiro
ato, os três seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme, e o último
ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e
Desdêmona, e o bom conselho do fino lago: “Mete dinheiro na bolsa.” (ASSIS,
1997, p.164)

A proposta oferecida pelo Casmurro de modificar esse gênero pode ser vista como
uma reflexão metalinguística, já que, o próprio autor-personagem utiliza da sugestão citada
para desenvolver sua história. Ele começa a contar sua história pelo fim e vai dirigindo o
leitor para aquilo que ele considera verdade, a traição de Capitu, mostrando que a Capitu
dissimulada já se encontrava na Capitu menina com os olhos de ressaca.
Ao conduzir o leitor pela sua trajetória, Bento Santiago distorce alguns fatos, esconde
outros e só explica e evidencia aquilo que ele acha conveniente, manipulando e enganando o
leitor, assim como muitas vezes Iago fez com Otelo e com o jovem Cássio, utilizando de
alguns fatores distorcidos para incriminar Cássio e Desdêmona da sua traição:
Iago – Dentro do quarto de Cássio jogarei o lenço, para que ele o venha a encontrar.
As ninharias leves como o ar, para quem tem ciúmes, são verdades tao firmes como
trechos da sagrada Escritura. Disso pode sair alguma coisa. Meu veneno já produziu
alterações no Mouro. (SHAKESPEARE, 2007, p.96)
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Para Caldwell, nós não devemos confiar cegamente nos relatos de Bento (2008, p.40),
Santiago é dado a meias-verdades. Exemplos: explica sua visita a casa de Sansha
"com a verdade absoluta" - ou seja, como sendo ideia de sua mãe; Após contornar
uma de suas mentiras a Capitu, ele implora ao leitor: "Não me chame de
dissimulado, chama-me compassivo (XII); Censura Capitu por ter esquecido sua
canção de amor (o pregão dos doces), mas ele também tinha esquecido etc.

De acordo com Bento Santiago, o estrangulamento seria pouco para Capitu, pois,
diferente de Desdêmona, ela era realmente culpada e todos os acontecimentos estavam contra
ela. Na obra Otelo, todas as falsas verdades oferecidas por Iago conduziram o Mouro a matar
a sua esposa por não conseguir confrontar o seu ciúme, porém, foi-se necessário um lenço
para que Otelo acreditasse finalmente - e fielmente - a todas as palavras do "honesto Iago".
Em Dom Casmurro, o "lenço" é a semelhança entre Ezequiel e Escobar. Entretanto, na obra
shakespeariana Otelo não foi traído pela Desdêmona com o jovem Cássio, que foi apenas um
peão no jogo de xadrez proposto por Iago, assim como Otelo, que matou a esposa por conta
da "jogada de mestre" do vilão. Então, como Otelo, em Dom Casmurro a semelhança entre
Ezequiel e Escobar é apenas um artificio para confundir o leitor e o levar a acreditar que a
traição realmente ocorreu.
A autora Caldwell (2008) nos fala em seu livro o que o editor shakespeariano William
J. Rolfe escreveu a respeito de Desdêmona: “As evidências fornecidas pelo ‘honesto Iago’
teriam convencido a todos de sua infidelidade em um tribunal”. As evidências fornecidas pelo
‘honesto Santiago’ têm convencido muitos leitores, senão a maioria, acerca da infidelidade de
Capitu, mas não serão essas evidências tão verdadeiras quanto à calúnia de Iago?
A trama Dom Casmurro tenta incriminar Capitu a todo instante da sua traição e somos
guiados a julgá-la no final, já que o autor-protagonista apenas joga fatos para os leitores - o
júri - decidir se Capitu o traiu ou não. Apesar da traição de Capitu ser a questão mais
discutida até hoje e de Bento ser colocado em uma posição de herói e de protagonista, ele não
é o verdadeiro protagonista da narrativa, assim como a narrativa não se trata apenas de
traição. Em Otelo, somos seduzidos pelas habilidades de Iago e com os seus diálogos diretos
ao público sobre as suas ações. Assim, acabamos por não reconhecer que apesar das
inclinações e o título da obra ser apontadas para Otelo, temos em Iago o personagem
principal. Assim como em Otelo, isso também acontece em Dom Casmurro. A obra é escrita
para retratar a vida de Bento Santiago e a traição da sua esposa com o seu melhor amigo,
porém, mais do que uma obra sobre traição, é uma obra que retrata a transformação de Bento
Santiago em Dom Casmurro que foi gerada não pela possível traição de Capitu, e sim, pelo
conflito criado através do seu confronto com o ciúme.
A obra Dom Casmurro possui o mesmo confronto e conflito presente em Otelo e,
assim como em Otelo, o ciúme é o principal protagonista e toda a sua história é desencadeada
por conta dele e do seu poder diante dos seres humanos. O conflito foi criado pelo próprio
Santiago e o seu confronto acabou o transformando em Dom Casmurro.
5. DISCUSSÃO
Através da comparação realizada no artigo é possível perceber que Shakespeare, seus
personagens e suas ideias foram utilizadas habilidosamente e recriadas com maestria nos
enredos machadianos e é evidente a proximidade e a semelhança entre as duas obras.
Caldwell (2008, p.114) afirma:
Se nos desfizermos do testemunho de semelhança, o que resta no caso contra
Capitu? Se nos desfizermos do lenço de Desdêmona, escreveu Machado, surgirá a
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calúnia de Iago, a alma ciumenta de Otelo, a inocência de Desdêmona - são esses os
elementos da tragédia.

Ao desmembrar a trama de Bento Santiago e observarmos que a semelhança entre
Ezequiel e Escobar é apenas um acaso da vida - assim como a semelhança entre Capitu e a
mãe de Sanscha - acabamos por encontrar as calúnias e os pensamentos maldosos do
Casmurro que aos poucos dominam a alma de Bento, fica também evidente o ciúme desfreado
de Bento que o transformou em Casmurro e a inocência de Capitu que só tinha olhos para o
seu amado Bentinho. Com isso, também percebemos todos os fatores de intertextualidade e as
conexões textuais entre as duas obras, transformando um dos maiores romances da literatura
brasileira em uma releitura habilidosa e esplêndida de um dos maiores clássicos da literatura
mundial. De acordo com Caldwell (2008, p.190),
Em Dom Casmurro, como em outras obras de Machado de Assis, o destino e a
natureza são a mesma coisa: o destino de um homem é a sua natureza. Com sua
declaração final, Santiago quer nos fazer acreditar que as naturezas dissimuladas de
Capitu e Escobar são responsáveis pela queda do adorável Bentinho. De fato, na
sentença imediatamente anterior, ele profere o dito de que Capitu enganadora do
final do livro já se encontrava na Capitu menina, como o fruto dentro da casca.

Ao acusar tão ferozmente Capitu, o autor-protagonista tenta convencer o seu leitor assim como Iago convenceu Otelo - sobre a traição de Capitu, embora saibamos que as suas
palavras se encaixam melhor para ele mesmo. Assim, podemos afirmar que, como a sua
"casmurrice" já se encontrava dentro do Bentinho, houve de fato uma traição, porém foi
Bentinho que traiu a ele mesmo.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No final da narrativa de Otelo, o Mouro tenta-se explicar ao público os motivos que o
levaram a agir daquela forma e sendo assim, tenta justificar os seus atos, porém, essa
artimanha é utilizada para iludir-se a si próprio assim como faz Casmurro durante toda a
narrativa. Todos os seus atos de "casmurrice", a forma como ele trata Ezequiel e como leva a
vida após o "fim" do seu casamento, são detalhes que tentam fazer com que ele justifique os
seus próprios atos. Através do que foi exposto na nossa análise, é possível perceber como
diversos fatores conectam as duas obras, sendo o ciúme o principal elemento que as unem já,
que por conta dele, ambos os protagonistas são derrotados, cada um a sua maneira.
Em ambas as narrativas, o ciúme derrotou os protagonistas já que, assim como Otelo,
Bentinho também não conseguiu lidar com o conflito ocasionado pelo seu ciúme - a ideia de
que a semelhança de Ezequiel com Escobar era prova da traição de Capitu - e acabou
perdendo o confronto ao acreditar que Capitu realmente amava mais Escobar do que ele - pelo
fato de encarar o defunto tão amavelmente. Otelo se deixou levar pelo ciúme e pelas
artimanhas de Iago, assim como Bentinho deixou-se levar pelo seu ciúme exacerbado e pelas
ideias sem fundamentos ocasionadas pela sua natureza "Iago": seu jeito Dom Casmurro que
foi expelido para a sua superfície e o transformou por completo.
Para finalizar, é interessante visualizar a importância do estudo de literatura
comparada a fim de aprofundar os estudos em torno de uma obra e de acabar descobrindo
detalhes que as unem e que, de uma forma ou de outra, ajudam a entendê-las melhor. Graças à
recriação de Otelo em Dom Casmurro podemos observar melhor as várias facetas que as duas
obras nos expõe e compreender que o confronto com o ciúme, é uma das lições mais
impressionantes que podemos retirar da trama desses dois gênios surpreendentes da literatura
mundial.
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REFLEXÕES SOBRE MEMÓRIA E IDENTIDADE SOCIAL A PARTIR
DO ROTEIRO DE NARRADORES DE JAVÉ
Anderson Roberto Corrêa PINTO5
Márcia Manir Miguel FEITOSA6
RESUMO
Este artigo busca perceber as relações entre memória individual e coletiva para construção da
identidade de um povo através da análise do filme brasileiro Narradores de Javé, com direção
de Eliane Caffé. A partir da narrativa contada na história, busca-se refletir a importância da
narrativa oral e sua transposição para a escrita como forma de perpetuar a história, tornando-a,
desta forma, patrimônio de um grupo social. Para entender melhor esses conceitos, pontuamos
o trabalho com os conceitos de memória, história e identidade, postulados por Umberto Eco
(1994), Jacques Le Goff (1990), Michael Pollak (1992), Maurice Halbwachs (2006), Manuel
Castells (1999) e Stuart Hall (2004).
Palavras-chave: Memória. Identidade. Cinema. Narradores de Javé.
1 INTRODUÇÃO
A memória, onde cresce a história, que por
sua vez a alimenta, procura salvar o passado
para servir o presente e o futuro. Devemos
trabalhar de forma a que a memória coletiva
sirva para a libertação e não para a servidão
dos homens.
Jacques Le Goff (1990)
O longa-metragem Narradores de Javé, lançado em 2003, com direção de Eliane
Caffé, que também assina o roteiro ao lado de Luiz Alberto de Abreu, relata a trajetória de um
grupo de moradores de Javé, no sertão baiano, em busca de livrar suas terras da inundação e
do futuro desaparecimento, em virtude da construção de uma barragem que propiciará a
melhoria das condições de distribuição de energia elétrica para a região. Para tanto, os
habitantes do povoado decidem escrever o que chama de “livro da salvação”, com as histórias
da origem de Javé, por acreditarem que apenas essa tem caráter científico, fundamental para
defesa do patrimônio da comunidade.
Jacques Le Goff, em sua obra História e Memória (1990), ressalta que a memória oral
sempre esteve presente em muitas sociedades, sendo mais importante que a escrita, haja vista
que muitas não a dominavam. Caso semelhante ao que ocorre em Narradores de Javé, em que
a maioria da população se constitui por analfabetos: “O primeiro domínio onde se cristaliza a
memória coletiva dos povos sem escrita é aquele que dá um fundamento – aparentemente
histórico – à existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem”, (p. 428). O
que perceberemos claramente no roteiro corpus desse estudo.
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Tomando como referencial os conceitos de Jacques Le Goff (1990), Michael Pollak
(1992), Maurice Halbwachs (2006), Umberto Eco (1994), Manuel Castells (1999) e Stuart
Hall (2004), temos a intenção de, nesse trabalho, refletir sobre determinados aspectos da
memória individual e coletiva como testemunhos para sistematização da história e afirmação
de identidade, considerando, todavia, que, ao longo dos anos, houve dissidências de críticos e
historiadores sobre o real valor da história oral, questionando a confiabilidade da memória e
da coerência das fontes para a comprovação de fatos, visto que as “distorções” comuns no
discurso oral possibilitariam, talvez, um registro menos fiel dos acontecimentos, tornando-os
ilegítimos. Não é, contudo, proposta deste artigo entrar no mérito de que o método apoiado da
memória oral é mais ou menos falível do que o que se sustenta no registro escrito, mas tentar
entender a importância de se preservá-la e de sua contribuição para compreender o passado e
salvaguardar as culturas e tradições de um grupo social.
Pollak (1992) acentua a questão ao pensar que, “se a memória é socialmente
construída, é óbvio que toda documentação é”. Para ele, não existem diferenças entre fonte
escrita ou oral. Cabe ao pesquisador, dentro da metodologia, saber tirar proveito de uma ou de
outro: “É evidente que a construção que fazemos do passado, inclusive a construção mais
positivista, é sempre tributária da intermediação do documento”, (p. 207).
Porém, completa o sociólogo:
(...) na medida em que, através da história oral, a crítica das fontes torna-se
imperiosa e aumenta a exigência técnica e metodológica, acredito que somos
levados a perder, além da ingenuidade positivista, a ambição e as condições de
possibilidade de uma história vista como ciência de síntese para todas as outras
ciências humanas e sociais. (POLLAK, 1992, p. 208).

Assim, nessa obra cinematográfica de Eliane Caffé, buscamos compreender a
configuração do uso da fonte de testemunho oral para a construção do registro escrito e o
consequente desejo de fortalecimento da identidade social como forma de comprovar
cientificamente o valor patrimonial de uma cultura. O trabalho se realizou à luz de uma
revisão bibliográfica que auxiliou a posterior análise da obra corpus, atingindo os objetivos
assinalados.
2 DA SECA À INUNDAÇÃO DO VALE DE JAVÉ
A tessitura de Narradores de Javé é construída sob o ponto de vista de Zaqueu
(Nelson Xavier), comerciante, dono de um estabelecimento às margens de uma represa a qual
esconde na sua profundidade a história do Vale do Javé, povoado no sertão baiano, inundado
após a construção de uma hidrelétrica que beneficiaria toda a região. O filme utiliza do
artifício flashback para contar o que Zaqueu denominou de “a odisseia de Javé”. O enredo
desenvolve-se a partir do ocorrido com os moradores na tentativa de salvar e preservar o
vilarejo e sua história. Ao relatar os fatos para amigos e clientes que estavam em seu
estabelecimento comercial, Zaqueu se põe no lugar do grande idealizador da proposta que não
deixaria o povoado cair no esquecimento, o “livro javérico” ou o “livro da salvação”, isso
porque acreditava que, pondo no papel a história do Vale do Javé, preservaria a cidade do
grande projeto governamental de erguer em seu lugar uma represa, sem indenizar os
moradores da localidade já que ninguém tinha documento oficial de posse de casas e terrenos.
Reunidos no salão paroquial após o chamado do sino – objeto que será símbolo de
resistência dessa população, como discorreremos mais adiante –, os moradores de Javé
lamentam pela construção da barragem que inundaria aquele chão se juntos não tomassem
alguma atitude para evitar “a maior desgraça que o povo pode viver pra ver”. Os moradores
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ficam sobressaltados com a notícia e só se acalmam quando recebem uma explicação de Vado
(Rui Rezende):
Os engenheiro abriram os mapa na nossa frente e explicaram tudim nos pormenor.
Tudo com os número, as foto, um tantão delas. E explicando pra gente os ganho e os
progresso que a usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tanto pra beneficiar a
maioria. A maioria eu não sei quem são. Mas nós é quem somo os tanto do
sacrifício. (Fala de Vado, em Narradores de Javé).

Em conversa com os engenheiros responsáveis pela construção da barragem,
descobriram que a única forma de evitar uma inundação como esta é “quando a cidade tem
coisa importante, história grande, quando é coisa de tombamento e aí vira patrimônio. Aí eles
não mexem nela” (Fala de Zaqueu, em Narradores de Javé). Para muitos ali, a cidade não
tinha nenhum grande feito para tanto. Firmino (Gero Camilo) desdenha da situação: “esse
lugar véi não vale o que o gato interra”. Eis que evitar o malfadado fim do povoado, surge
uma esperança: colocar no papel a história de Javé, utilizando a escrita, à qual resistiam há
muito tempo, em detrimento da oralidade.
Vamos nós mesmos hoje escrever a grande história do Vale do Javé. Vamos colocar
no papel os enredos, gente. Desencavar da cabeça os acontecimentos de valor, botar
na escrita, fazer um juntado de tudo que é importante para provar para as
autoridades porque Javé tem que ter tombamento. (...) Se Javé tem algum valor, são
as história da origem, os guerreiros lá do começo que vocês vivem contanto e
recontando. Isso é patrimônio, isso é história grande. (Fala de Zaqueu, em
Narradores de Javé).

Zaqueu explica, contudo, que, segundo os engenheiros, as histórias guardadas na
memória desse povo não poderiam ser falaciosas ou postas em dúvida, deveriam ter validade
científica: “Científico é, é... como assim... é que não poder ser essas pataquada mentirosa que
vocês inventam, essas patranha duvidosa que vocês gostam de dizer e contar” (Fala de
Zaqueu, em Narradores de Javé).
Tendo o livro como a salvação dos problemas, há necessidade de encontrar aquele que
será responsável por escrevê-lo, já que ninguém na região, reflexo de muitas outras pelo país
afora, sabia escrever. A grande maioria dos habitantes de Javé era analfabeta. O único que
poderia fazê-lo era Antônio Biá (José Dumont), o que não era bem quisto por aqueles que se
reuniam no salão da igreja e tinha sido expulso da cidade por agir de má fé com os outros
moradores.
A saber, Antônio Biá era o único funcionário dos Correios de Javé e, justamente por
não ter pessoas que soubessem ler e escrever, estava fadado a fechar as portas. Para evitar o
encerramento da agência dos Correios e, por conseguinte, o desemprego, Antônio Biá decide
escrever cartas para amigos e parentes de outras localidades, utilizando histórias inventadas
sobre a vida do vilarejo. As fofocas e querelas aumentadas e difamatórias fizeram o
movimento do posto crescer e ele ficar com o emprego. Mas ao descobrir a artimanha do
carteiro, a população decide expulsá-lo do convívio dos moradores.
Agora, precisada do serviço de Antônio Biá, a população aceita o ex-carteiro de volta,
pois, sendo ele um dos únicos letrados da cidade, teria a ilustre missão de escrever a história
grande do Vale do Javé. Sem outra alternativa, Antônio Biá será obrigado a realizar o trabalho
antropológico, o estudo científico proposto pelos moradores o mais rápido possível,
recolhendo da memória dos habitantes de Javé as histórias importantes do vilarejo. Em troca,
receberia o perdão pelas maledicências que enviara nas cartas chistosas. Caso contrário, teria
de ir embora definitivamente da região.
Encarregado da função, Antônio Biá vai colhendo informações da história oral dos
moradores do Vale do Javé e se depara, obviamente, com diferentes versões da origem do
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povoado. Na busca pela verdadeira e grande história, observa-se que, como diz o dito popular,
quem conta um conto, aumenta um ponto. Assim, muitos fazem da história um relato da
trajetória de seus antepassados e os coloca como heróis, projetando figuras como Indalécio e
Maria Dina.
O primeiro seria o destemido fundador do pequeno vilarejo. Indalécio, mesmo ferido,
liderou o grupo dos que tinham sido expulsos de suas terras de origem por ordem do rei de
Portugal, que queria tomar o ouro que era deles, em busca da terra onde poderiam reconstruir
suas vidas. Narrativa que nos faz lembrar a bíblica história de Êxodo, quando Moisés conduz
os israelitas do Egito pelo deserto em busca da terra prometida de Canaã, protegida por Jeová.
O que nos leva a pensar que existem fortes indícios de que a história bíblica seja utilizada
como base para o relato do senhor Vicentino Indalécio da Rocha que, como indica o
sobrenome, credita a seus antepassados a origem do povoado.
Da mesma forma, na versão contada por Deodora (Luci Pereira), a heroína que
comanda o grupo expulso até o Vale do Javé seria Maria Dina. Indalécio havia ficado ferido e
não pode continuar a travessia. Maria Dina, mulher guerreira, teria essa missão: “Desapareceu
por um dia e uma noite. Mas no dia seguinte, Maria Dina voltou para levar a sua gente ao
lugar que os pássaros da noite haviam lhe mostrado. E ali no grande vale ela cantou as divisas
de Javé” (Fala de Deodora, em Narradores de Javé). O fato, novamente, assemelha-se à
passagem bíblica. Segundo Deodora, “mulher que de fato teve importância foi Maria Dina”,
mas a história não era difundida por se tratar de uma mulher. A versão foi contestada por
Firmino, que afirmava que Maria Dina era uma “cachorra doida” que perambulava pelo
sertão. Em sua história, Indalécio era idealizado à sua imagem e semelhança.
Uma quarta versão conta que Indalêo era um homem que queria levar um grupo de
negros descendentes de africanos de volta para a África, mas que nem mesmo sabia o
caminho. Segundo a história contada por Pai Cariá (Benê Silva), líder negro da comunidade,
aquelas terras eram parte da África e onde morava Oxum, orixá das águas. O certo é que, com
diversas versões de uma história, Antônio Biá já não tinha certeza do que escrever. O
resultado foi a devolução do livro com rabiscos e nomes de alguns dos moradores grafados.
3 MEMÓRIA E IDENTIDADE DO POVO DE JAVÉ
Há em Narradores de Javé uma intensa relação entre memória, história e identidade
descortinada a partir do momento em que a população do vilarejo precisa comprovar
“cientificamente” a importância histórica e, consequentemente, patrimonial da cidadezinha. O
“livro da salvação” será o registro desse patrimônio que deixará de existir apenas na memória
para tornar-se história, firmando a identidade daquele grupo social. Tomamos o pensamento
de Le Goff (1990), o qual considera a memória coletiva como instrumento de poder,
sustentando a proposta da personagem Zaqueu: com a memória registrada em livro, acreditava
que poderiam inverter a situação do Vale do Javé. Segundo o historiador francês, “são as
sociedades cuja memória social é sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma
memória coletiva escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da
recordação e da tradição” (LE GOFF, 1990, p. 476).
A possibilidade de escrever e perpetuar a história é vista com certo receio pelos
moradores do povoado e por isso altera a engrenagem social que move aquele povo. Para
Lefevre (1991), o registro escrito está em oposição à fala, apesar de conseguir superar
completamente a tradição oral: “O importante é notar o caráter imperativo da escrita e do
inscrito e sua duração. A escrita faz a lei. Muito mais ainda, ela é a lei. (...) ela obriga pela
atitude imposta, pela fixação, pela recorrência implacável, pelo testemunho (transmissão e
ensino) e pela historicidade assim estabelecida para a eternidade” (p. 164-165).
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Observamos que transcrever a história, a princípio, não seja o grande problema. A
dificuldade encontrada por Antônio Biá é saber o que colocar no papel, tendo em vista que
existem diversas e distintas memórias contadas pelos moradores. Sabemos que cada um relata
um acontecimento dando-lhe traços particulares, fazendo com que um mesmo fato tenha
variações de enredo. Em Narradores de Javé, a chegada do grupo ao Vale, quando expulsos
pela Coroa Portuguesa, ganha quatro versões diferentes: a de Vicentino, a de Deodora, a de
Firmino e a do Pai Cariá. Em todas elas, quem a contava tirava vantagem da narrativa,
realçando a participação de seus antepassados como protagonistas dos fatos relatados.
Em uma de suas principais obras, Maurice Halbwachs (2006) afirma que a memória
individual existe em função de uma memória coletiva, uma vez que as lembranças individuais
não existem se apartadas do meio social. As pessoas com quem se viveu uma experiência
compartilharam das mesmas lembranças e se tornaram “testemunhos” necessários para
confirmar ou recordar uma lembrança. A memória coletiva garante a identidade de um
indivíduo como pertencente a um grupo social:
A necessidade de escrever a história de um período, de uma sociedade e até mesmo
de uma pessoa só desperta quando elas já estão bastante distantes no passado para
que ainda se tenha por muito tempo a chance de encontrar em volta diversas
testemunhas que conservam alguma lembrança (HALBWACHS, 2006, p. 101).

Ao examinar a memória individual, o autor esclarece que, para evocar o passado, é
necessário tomar de empréstimo as lembranças dos outros, isso porque a nossa memória está
limitada em um tempo-espaço, o que nos faz lembrar apenas do que vimos, ouvimos,
sentimos ou fizemos. Serão os outros que completarão as lembranças de um indivíduo. Assim,
a memória individual dá-se a partir de um ponto de vista sobre a memória coletiva,
considerando as flutuações, transformações e mudanças constantes.
Michael Pollak (1992), citando a obra de Halbwachs, não ignora que tanto nas
memórias individuais como nas coletivas, mesmo com a possibilidade de mutações, existe
algo de invariável. De tal modo, é possível que, no meio da memória relatada por um
indivíduo, havia traços comuns a de outros indivíduos. Segundo este autor, isso “acontece
igualmente em histórias construídas coletivamente” (POLLAK, 1992, p. 201). Essa
intersecção implica em dizer que a “solidificação da memória foi tão importante que
impossibilitou a ocorrência de mudanças”. Para Le Goff (1990, p. 423), “a memória, como
unidade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de
funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações
passadas, ou que ele represente como passadas”.
Desta forma, quando um indivíduo evoca a lembrança de um fato que não presenciou,
ou muito menos teve participação, será necessário tomar como sustentação a memória dos
outros, pois essa será a única fonte que possui sobre o ocorrido. É o que acontece, por
exemplo, quando uma pessoa que nasceu na última década do século XX “rememora” o
período da Ditadura Militar no Brasil. Ela terá certa propriedade para falar sobre tal tema, pois
leu nos livros, viu na televisão ou ouviu o testemunho de alguém que viveu naquele período.
Essas lembranças coletivas farão parte das lembranças individuais desse sujeito, posto que ele
faz parte desse grupo (o dos brasileiros).
A partir desse contexto que Halbwachs (2006) delimita duas memórias distintas, a
pessoal e a social, ou, por assim dizer, a autobiográfica e a histórica: “A primeira receberia
ajuda da segunda, já que afinal de contas a história de nossa vida faz parte da história em
geral” (p. 73). Umberto Eco, em seus Seis passeios pelos bosques da ficção (1994), afirma
que as pessoas não vivem o presente imediato, pois dependem das memórias individuais e
coletivas. Para ele, “nosso relacionamento perceptual com o mundo funciona porque
confiamos em histórias anteriores. (...) Aceitamos como verdadeira uma história que nossos

28

ancestrais nos transmitiram, ainda que hoje chamemos estes ancestrais de cientistas” (ECO,
1994, p. 137).
Cabe-nos nesse momento retomar a relação com o filme. Todas as histórias contadas a
Antônio Biá pelas personagens mostram claramente a ideia defendida por Halbwachs e Eco.
Nenhum dos quatros moradores de Javé que relata a história de origem do povoado esteve
presente durante o ocorrido. O que sabem e têm propriedade em dizer são tomadas por eles
como verdadeiras porque ouviram de seus antepassados; porque houve envolvimento com o
grupo.
Vicentino, por exemplo, provavelmente tanto ouviu falar de Indalécio de seus
familiares, que não tem nenhuma dificuldade em imaginar o nobre homem. Para Halbwachs
(2006, p. 73), “o mesmo acontece com todos os fatos históricos que conhecemos”. O que nos
chega desse passado são signos reproduzidos através dos tempos. Segundo Eco (1994), “esse
emaranhado de memória individual e memória coletiva prolonga nossa vida, fazendo-a recuar
no tempo, e nos parece uma promessa de imortalidade” (p. 137). Tal pensamento nos leva a
compreender melhor o objetivo fim do “livro da salvação” de Javé: preservar a cidade das
águas, tornando-a imortal.
Não obstante, temos que compreender que sociedades diversas não priorizavam a
memória escrita, que requer de descrição palavra por palavra. Na tradição da memória oral,
não há necessidade de uma memorização integral do que foi contado anteriormente, o que é
possível ver no registro escrito. Para Le Goff (1990), os mitos de origem são a concretização
do primeiro domínio da memória coletiva de um povo sem escrita, como ocorre em
Narradores de Javé. O sociólogo ressalta ainda que “as sociedades sem escrita, excetuando
certas práticas de memorização ne varietur, das quais a principal é o canto, atribuem à
memória mais liberdade e mais possibilidades criativas” (1990, p. 430).
Não à toa, as histórias contadas pelos quatro personagens do longa-metragem têm um
enredo semelhante. O que é alterado nelas são os protagonistas (herói/heroína) e suas atitudes
para chegar ao destino prometido. A morte de Indalécio, por exemplo, é modificada a cada
narrador: no primeiro relato morre bravamente; no segundo, depois de ferido, não consegue
superar o cansaço e é substituído por uma mulher; em uma terceira versão, a de Firmino, o
mentor do grupo sofre com uma disenteria. No entanto, a relação dos retirantes com o sino,
visto como elemento cultural e religioso em todas as histórias, permanece fiel: “Andaram
dias, meses, trazendo nas costas o sino, que era a coisa mais sagrada que possuíam” (Fala de
Vicentino, Narradores de Javé). A importância do sino é retomada, inclusive, ao longo da
história, mas especialmente nas últimas cenas, quando da cidade inundada os moradores o
carregam novamente à procura de uma nova terra.
Para explicar melhor essa relação, Pollak (1992) considera que a memória, quer
individual, quer coletiva, é formada por três critérios: acontecimentos, pessoas e lugares. Em
relação aos acontecimentos existem aqueles vividos pessoalmente e os vividos por tabela.
Para ele, são acontecimentos dos quais as pessoas não participaram, mas que, por conta do
sentido de pertencimento e de identificação e também pela importância do fato, seria
impossível saber, no imaginário, se houve ou não sua participação. É graças a essa
identificação com o passado que Pollak refere-se à “memória herdada”.
Quando se trata de pessoas, o sociólogo austríaco considera também aquelas
“frequentadas por tabelas”, mas que estão fortemente presentes na história, ainda que não
tenham convivido no mesmo espaço-tempo dos indivíduos que narram. Um último elemento
está relacionado aos lugares, que pode ser algo mais próximo, como um lugar presente na
infância de uma pessoa, ou mesmo um monumento público que traz à baila lembranças
coletivas de comemoração, por exemplo. Há também os lugares mais longes, fora do espaçotempo do indivíduo, que “podem constituir lugar importante para a memória do grupo, e por
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conseguinte da própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento a esse grupo”
(POLLAK , 1992, p. 202).
É neste último que se encaixa a origem do Vale do Javé contada ao longo do longametragem. Em relação aos acontecimentos, a história do povoado foi vivida por tabela pelos
indivíduos que detinham a lembrança. Nenhum deles viveu de fato aquele acontecimento, que
veio sendo relatado ao longo dos tempos. E, certamente, houve muitos ruídos nessa
comunicação para que determinadas partes da história fossem esquecidas e outras novas
agregadas por quem contava.
Levando em consideração o critério pessoas, como mencionado, nem Vicentino, nem
Deodora, muito menos Firmino ou Pai Cariá teriam vivido ou presenciado aqueles fatos, dado
o tempo em que ocorreram. Contudo, todos são fortemente convictos dos personagens
protagonistas dessa história que foi sendo transmitida de geração a geração por seus
antepassados.
O elemento lugar também está relacionado à história do Vale do Javé pela importância
em si do povoado. O lugar predestinado ao povo que saiu em retirada das terras portuguesas
era agora a terra sagrada, que guarda costumes, tradições, um passado familiar. Durante a
cena em que um dos arquitetos faz filmagens da população do vilarejo, algumas falas
mostram certo sentimento ufanista pela região. Vejamos:
“Eu queria dizer a vocês e os chefe de vocês que minha casa não está à venda. Tá
gravando, moço? Já disse o que eu tinha pra dizer. E vão se embora. Sai daqui.”
(Fala de Deodora, em Narradores de Javé).
“Eu tenho meus pais, meu marido, tudo enterrado ali naquele cemiterinho ali. Tenho
uma fia. Então queremos ficar aqui pra sempre ir lá colocar a vela na sepultura dele.
Nós não quer... Os engenheiro não tem que tirar nós daqui, não. Ele não vai tirar nós
daqui, não. De jeito nenhum” (Fala de uma moradora, em Narradores de Javé).
“Cheguei aqui só eu e minha mãe. Tive meus filhos tudo aqui. Então, eu me sinto
muito bem aqui em javé. Mas eu agora tenho meu filho. A minha mãe já perdi. Meu
filho já perdi. Não posso sair daqui, desse lugar”, (Fala de Dona Biju, em
Narradores de Javé).

Essas falas são fundamentais para inserirmos na discussão a questão da identidade.
Quando falamos em memória e história, especialmente nesse contexto do filme, em que se
busca um registro científico, fugindo do senso comum, para comprovar a importância
patrimonial daquelas terras, não se pode descartar a forte relação com a identidade. O “livro
da salvação” representa o povo e dá valor às suas tradições e costumes. Apesar de não ser
algo concreto entre os moradores, adota-se o pensamento de que o documento não somente
livrará a cidade da inundação, mas também dá possibilidades de preservação da identidade
daquele povo, pois, ao compilar e sistematizar os fatos em um livro, as histórias tornam-se
História, e não podem ser perdidas. (HALBWACHS, 2006).
Segundo Pollak, “há uma ligação fenomenológica muita estreita entre memória e o
sentimento de identidade” (1992, p. 204). Aqui, entende-se que identidade é representação da
imagem que o sujeito tem de si, para si e para os outros, bem como o sentido da imagem que
constrói e apresenta para os outros. Assim, para o autor, a memória é “um elemento
constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que é
também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si”, (POLLAK, 1992, p. 204). Nota-se
que, para o sociólogo, memória e identidade são negociáveis e não devem ser compreendidas
como “essências de uma pessoa ou de um grupo” (p. 204), o que leva a concebê-las como
valores disputados.
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Para Le Goff (1990), a memória é também um instrumento de poder. Convém,
portanto, destacar que a memória coletiva organizada estimula as disputas para determinar o
que de fato será registrado como fato ocorrido oficialmente, configurando uma representação
legítima, o que é claramente evidenciado no roteiro de Eliane Caffé e Luiz Alberto de Abreu,
quando cada família e cada morador quer ter sua participação na construção dessa história,
contando à sua maneira as versões do passado, todas legítimas e tecidas por relações de
parentesco. Busca-se no enredo pelo reconhecimento da memória individual de cada um. Para
Pollak, “a elaboração desse tipo de memória implica um trabalho muito árduo, que toma
tempo, e que consiste na valorização e hierarquização das datas, das personagens e dos
acontecimentos” (1992, p. 205).
Ressalta-se, ainda, sobre a questão de disputa e poder que a história ou as grandes
histórias são sempre contadas pelos vencedores. Nesse conflito, vence a memória oficial,
aquela do grupo hegemônico, como ocorre com a história de tantos países, como o Brasil, por
exemplo. Eliane Caffé, em entrevista ao site da revista Época, declara seu posicionamento
sobre esse tipo de conflito que existe em procurar uma verdade absoluta sobre a história de
um povo. Segundo ela, a proposta do filme era:
(...) mostrar o choque de versões entre contadores de histórias e trabalhar em cima
da riqueza da narração oral. Fizemos três viagens ao sertão, pesquisamos histórias
dos lugares com os moradores e vimos a riqueza de versões. Queríamos com isso
relativizar o caráter oficial do texto histórico e mostrar o jogo de interesses contido
nas versões oficiais. Se a História do Brasil fosse contada pelos negros, seria uma
outra História e com outras datas comemorativas (CAFFÉ, 2004, n.p)

Nessa dinâmica de registro da história oral, “a memória é um elemento essencial do
que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva” (LE GOFF, 1990, p. 477).
Destarte, a identidade busca nessa memória um suporte para sua existência. É na identidade
que os indivíduos se localizam individual e socialmente e constroem sentidos que marcam as
características de um povo (HALL, 1999). Néstor Canclini (1998, p.190) afirma que “ter uma
identidade seria (...) ter um país, uma cidade ou um bairro, uma entidade em que tudo o que é
compartilhado pelos que habitam esse lugar se tornasse idêntico ou intercambiável”. Manuel
Castells (1999, p. 23), por sua vez, entende que identidades “constituem fontes de significado
para os próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de
individuação”.
Já Stuart Hall (2004) partilha a opinião de que a identidade não pode ser tomada de
forma cristalizada. Ela deve ser vista como um processo, tendo em vista que o homem pósmoderno é fruto de transformações ocorridas ao longo da história que marcam o modo de ver
os sujeitos e sua cultura. Pensa não ser possível afirmar que temos uma “identidade”, pois ela
pode ser redirecionada, pode sofrer mudanças. Deste modo, sugere a utilização do termo
“identificação” para compreender as representações das culturas, dos sujeitos e dos espaços,
pois atualmente, face à globalização, é mais comum se ver culturas descentradas, deslocadas e
fragmentadas.
Hall (2004), contudo, apresenta duas outras concepções de identidade do sujeito, além
da visão pós-moderna: o sujeito do Iluminismo, cuja identidade estava no seu interior, pois
era um sujeito individualista; e o sujeito sociológico, relacionado às transformações sociais a
partir da Revolução Industrial, cuja identidade é formada a partir da interação com o meio
social; sua identidade estava relacionada com a identidade de outros sujeitos do grupo social.
Em Narradores de Javé, percebemos a questão da identidade sob dois prismas. O
primeiro, o da sustentação de um mito original para a formação do povoado. Canclini (1998)
assinala para a necessidade de criar mitos (como o da origem de Javé) como marco
fundamental de construção de identidades, abarcando inclusive os documentos escritos. Esses
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mitos ou narrativas que fixam a origem de certa sociedade, segundo Hall (2004), propõem
uma história alternativa ou uma contranarrativa em relação à história hegemônica.
O segundo prisma seria o do sentimento de pertencimento por meio da personagem
Antônio Biá, que tem como missão escrever a história de Javé. Em determinado momento,
Biá percebe que não consegue fazer essa transposição da memória oral para a escrita.
Acreditamos que, por ter sido excluído do convívio social anteriormente, faltava-lhe esse
sentimento de pertencimento. O resultado é a entrega do livro com apenas alguns rabiscos e
nomes de um ou outro morador, porque não havia se identificado com a proposta, com a
história de Javé.
Ao longo do filme, ele já dá provas de que essa identificação, como sugere Hall, não
havia sido estabelecido: primeiro quando, por interesse, escuta a proposta de um morador que
lhe faria a barba sem nenhum custo por um dado período desde que colocasse o nome dele no
livro; segundo, quando tenta florear o texto com situações que deveras não haviam
acontecido. Para ele, “uma coisa é o fato acontecido. Outra coisa é o fato escrito. O
acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no
acontecido” (Fala de Antônio Biá, em Narradores de Javé).
Esse sentimento de pertencimento somente se manifesta quando Antônio Biá retorna à
cidade e a vê inundada. O ex-carteiro, arrasado, fica tocado por não ter escrito o “livro
javérico”. Nesse momento há uma identificação do sujeito individual com o outro social, pois
todos haviam participado deste acontecimento. A partir dali, ele se propõe a escrever a
história do Vale de Javé, não a de uma memória longínqua, da qual não tem nenhuma
lembrança, mas a história de uma Javé submersa na água da represa, uma história recente em
sua memória.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que o roteiro cinematográfico de Narradores de Javé dá margens para muitas
reflexões sobre a questão da memória e da identidade, além dos pontos que levantamos neste
trabalho. Todavia isso não se tornou possível devido à extensão limitada desse artigo. Apesar
disso, construiremos algumas considerações finais sobre a análise elaborada que podem
contribuir para ampliar as discussões sobre o tema.
A análise do filme corroborou para múltiplas leituras sobre o processo de construção e
reconhecimento da identidade a partir dos traços mnemônicos de um grupo social. Entende-se
que a memória é dinâmica e possibilita reconhecer o passado, entender o presente e pensar um
futuro. A memória atua como preservadora de uma herança simbólica responsável pela
firmação da identidade e se afirmarem como pertencentes a um grupo.
Como observamos no filme, esse sentimento de pertencimento ocorre desde o início
quando da identificação dos moradores com os mitos de origem, porém com o protagonista,
Antônio Biá, tal identificação só se aflora nas últimas cenas, o que é reconhecido pela fala de
Zaqueu antes dos créditos da produção. Segundo ele, “desde, então, essa é a história de Javé
que se conta, mas que também pode ser lida e relida por essas serra e essas grota sem fim. Tá
sentado em livro, correndo o mundo pra nunca que ser esquecida. É isso e não tem mais que
isso. Quem quiser que escreva diferente”. O livro, como vemos, registro escrito da memória
coletiva, possibilita a perpetuação da história, que pode ser repassada e incorporada pelas
futuras gerações.
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O MELODRAMA NA CONFORMAÇÃO DA NARRATIVA
DE RUPAUL’S DRAG RACE
Gabriel Santos de Magalhães
RESUMO
Este trabalho tem como finalidade fazer uma investigação sobre de que maneira o “modo do excesso”
(BROOKS, 1995) tão característico do melodrama como matriz narrativa (MARTÍN-BARBERO, 2001) aparece
nas obras audiovisuais categorizadas como reality shows, ainda que pese sobre elas o debate que ainda não
encontrou consenso sobre a veracidade ou não dos elementos, personagens e conflitos que aparecem nos
programas. Mais estudado como uma matriz narrativa das telenovelas, o melodrama também pode ser
encontrado no reality e é esta a pista que pegamos para propor a análise do programa Rupaul’s Drag Race
(EUA; LOGO) e procurar lá elementos melodramáticos, pois como nos diz Xavier (2003), a combinação de
sentimentalismo e prazer visual empreendidos pelo melodrama dá à ele já dois séculos de hegemonia na esfera
dos espetáculos. Iremos, então, problematizar a influência do melodrama no programa e como ele é percebido
através dos variados bordões aplicados por inúmeras participantes, da abordagem das situações, dos efeitos
sonoros e até mesmo das grandes ornamentações dos ambientes do reality.
Palavras-chaves: Melodrama. Reality Show. Drag. Matrizes narrativas.

1

CONSIDERAÇÕES INCIAIS

Não é difícil perceber que a produção de entretenimento esteve sempre ligada aos
anseios do seu público, suas aspirações, seus modos, enfim, à sua recepção, ainda que a figura
do receptor só tenha tido destaque a partir da emergência dos Estudos Culturais britânicos,
dentro do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). Assim como a arte clássica por
séculos teve status de uma cultura valorizada e criada para as camadas socialmente mais
elevadas e assim se mantém até os dias de hoje, o melodrama desde sua existência e da
conformação da sua essência narrativa manteve-se no pólo que se contrapõe às artes
direciondas à elite. O contraponto feito pelo melodrama frente à essas artes pode ser
percebido pelas tradições de cada um de seus públicos. Se o teatro erudito trabalhava de
forma mais contida até nas interpretações dos atores, na forma de falar, no texto, na estética
visual, o melodrama, por sua vez, ligado às camadas socialmente baixas optava por artíficios
e calcou seus pilares fundamentais da maneira de narrar suas histórias no modo popular de
fazê-los. Através dos pilares-personagens da sua maneira de contar (traidor, justiceiro, vítima
e bobo), como nos diz Martín-Barbero (2003) essa matriz cultural leva aos palcos pósrevolucionários da França do século dezenove o teatro mais escrachado, o excesso na atuação,
nos figurinos, nos cenários, nos efeitos, no texto e em todos os elementos que tinham como
proposta tornar o drama visível aos olhos do público. Toda a sua narrativa era construída de
maneira a agradar e manter uma identificação com o popular, um caminho de diálogo com seu
público. Se o enquadramento dos gestos era da ordem da burguesia, o exagero e o excesso
intimamente abrangem e representam o que será possível de ser chamado à época e que
continuamos nominando hoje de diversão popular.
É a partir dessas reflexões sobre o melodrama como formador desses divertimentos
populares que este artigo propõe pensar o estudo do melodrama não só por uma ótica histórica
de forma a percebê-lo cronologicamente localizado distante de nós, mas observar o que ficou
do melodrama nos modos de entretenimento popular de hoje em dia. E partindo do princípio
que a televisão ainda é tida como o maior meio de comunicação massivo no nosso tempo e
que um dos gêneros de maior apelo popular é o reality show, que sem a pretensão de
investigar a verdade desse gênero, nos colocamos em um lugar de observador que analisa esse
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objeto como um híbrido, que tanto “mostra” a realidade, mas que também constrói a sua
própria e que possui sua narrativa bem construída.
A vontade de também falar, ainda que timidamente, do seu fandom passa pelo
questionamento e pelo desejo de investigar de que modo o melodrama, ao participar como
matriz cultural de um importante produto da indústria cultural, influencia a criação de seu
fandom. O ambiente resultante da emergência das novas tecnologias de comunicação e
informação, cujas redes sociais são uma de suas consequências mais interessantes, promove
não apenas uma ampliação da memória coletiva (sob este aspecto, também tecnologizada,
uma memória extra-corpórea) sobre um determinado programa, mas também um lugar
propício para a produção de conteúdo pelos fãs e para medir a popularidade de certos
produtos. Muito do que é visto da televisão é contado e recontado na internet e o grande apelo
popular de um produto industrial amplamente difundido pode ser percebido através dessa
rede.
2

MELODRAMA E DIVERSAS NARRATIVAS

Pode-se dizer que o melodrama é um dos grandes responsáveis pela construção
narrativa da maioria dos produtos da indústria cultural. Desde os filmes de grande bilheteria
de Hollywood às produções gigantescas de ficção científica, como nos diz Xavier (2000) ou
então, como uma das matrizes fundamentais de onde advém o modo de contar histórias
presentes na telenovela brasileira como bem nos lembra Martín-Barbero (1988). O prazer
visual, o maniqueísmo, a maneira do excesso, a vitória da moral pós-sacralização, a
compensação do bem são só algumas das características melodramáticas que podemos
conhecer através do conceito de “imaginário melodramático” (BROOKS, 1976).
Teceremos uma investigação em busca da identificação desses elementos,
especificadamente o maniqueísmo, o “reconhecimento” e o exagero do modo de atuar na
narrativa do reality show Rupaul’s Drag Race (EUA, LOGO TV), através de pesquisa
bibliográfica nas principais fontes clássicas que muito nos dizem sobre o tema em questão.
O que confere ao melodrama o domínio das produções não diz respeito somente ao
apelo popular que se manteve praticamente intacto com o passar dos anos, passando por
vários pontos de renovação. Mas sim às suas características, ao que compõe a “imaginação
melodramática” (BROOKS, 1976). As largas maneiras de gestualmente se pôr na cena,
através das cores, do som – que servem para enfatizar alguma sensação já expressa através da
movimentação cênica – da maneira dos atores interpretarem, tudo que é dito sem reservas, a
pantomima e vários outros elementos narrativos e visuais que podemos citar aqui são
compostos que juntos dão vida ao melodrama e conferem sentido simbólico à sua presença
como matriz narrativa. Este artigo propõe a investigação a fim de descobrir se, de fato, o
melodrama está presente na narrativa de um gênero tão específico como reality show, que é o
lugar da TV de mostrar personagens verídicos vivendo uma história que tem seus resquícios
sim de ficção, pois personagens são construídos e desconstruídos durante todas as
temporadas. É como se fosse uma “novelização” da vida. Uma melodramatização da vida
real. Tanto do ponto de vista dos sujeitos do reality quanto da audiência. Audiência que torce,
comenta, interfere muitas vezes nos acontecimentos do programa, e acaba por reproduzir seu
discurso no mundo real. É importante, porém desprendido da intenção de abrir espaço para a
vasta discussão sobre a veracidade do reality show, frisar que o programa está sendo
analisado neste trabalho a partir de uma ótica que toma o reality como um objeto híbrido não
pertencente exclusivamente nem à realidade nem à ficção; há momentos em Rupaul’s Drag
Race que são da ordem do real, mas também há aqueles que são da ordem de um universo
ficcional. No caso deste reality em específico, podemos dizer que mais ainda seu discurso é
reproduzido no universo da internet e conteúdos são criados pelo seu fandom, se escolhermos
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o conceito de Jenkins (2008) quando o autor disserta sobre a cultura do fã, cultura
participativa e como novas narrativas (híbridas ou não) são criadas a partir de um discurso e
de uma forma que são reproduzidos cada vez mais. “A participação é vista como uma parte
normal da operação de mídia, e os debates atuais giram em torno das condições dessa
participação” (JENKINS, 2008, p. 314).
3

O REALITY

Essa participação se dá pelas numerosas vezes em que algo fatídico acontece no
universo do reality – em período de exibição ou não – os nichos sobre o programa na internet
automaticamente se alimentam com essas novas informações, mas também alimentam os
outros participantes das comunidades de fãs com teorias criadas para determinado caso ou até
mesmo a continuação de um.
O gênero de reality show surgiu através da busca de novas possibilidades para uma
televisão que já estava de certa maneira engessando alguns padrões narrativos e também pelo
fator econômico, já que a produção desse gênero exige um orçamento bem mais baixo do que
a produção de uma narrativa seriada do gênero telenovela, por exemplo. Por tratar de
narrativa, o reality também atua como uma expansão desse modelo de contar histórias, pois “a
narração ficcional televisiva se dilatou tanto no espaço e no tempo que, como comentou a
argentina Nora Mazziotti (1993), se transformou em transgênero, colaborando para o
surgimento dos reality shows” (CASTRO, 2006, p. 35).
O reality show Rupaul’s Drag Race passou a ser exibido em dois de fevereiro de 2009
pela emissora de televisão norte-americana LOGO TV, conhecida por produzir e exibir
programas de conteúdo LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros. No Brasil, o programa tem cinco de suas oito temporadas disponível no canal
de streaming Netflix. O canal a cabo Multishow transmitiu sua penúltima temporada. É
apresentado por Rupaul Charles, que também dá nome ao programa. Rupaul é considerado a
maior drag queen da atualidade, teve seu ápice nos anos noventa quando lançou vários
sucessos musicais tornando-se um ícone da cultura pop daquela época. Posteriormente, sua
fama ganhou força com um programa de entrevistas apresentado por ele nos Estados Unidos e
foi sedimentada com a exibição do reality show. É relevante para a escrita do trabalho frisar a
indiferença com que Rupaul trata a definição do seu gênero. Para o artista, não há importância
em ser chamado de ele ou ela em qualquer situação. Isso é tratado pela própria drag queen na
sua autobiografia chamada Lettin' It All Hang Out: An Autobiography lançada pela editora
Disney Hyperion em mil novecentos e noventa e seis, sem tradução oficial para o Brasil.
O programa tem o objetivo de escolher a “próxima estrela drag queen da América”. O
número de participantes varia em torno de dez a treze drag queens e a competição funciona da
seguinte maneira: a cada semana, as competidoras passam por um desafio pequeno e um
desafio principal e esses desafios podem englobar diversos elementos como costura, desfile,
interpretação, canto, dança e apresentação. Com uma eliminação a cada semana – ainda que
raras exceções sejam observadas quando duas participantes ganharam uma nova chance, por
exemplo – ao final da temporada temos as três finalistas e consequentemente uma vencedora,
que ganhará inúmeros prêmios.
Todos os elementos que compõem o universo do programa são vistos por uma
audiência que o acompanha como uma ficção, ainda que o programa, no fluxo televisivo, se
anuncie como uma narrativa que fala da vida real: torcida pelos personagens, ansiedade em
saber o final de cada drama, envolvimento com esses dramas, busca por entender a razão de
alguns acontecimentos e inúmeras características que dizem respeito à relação espectador e
uma narrativa de ficção. É o hibridismo sobre o qual nos diz Cosette Castro:
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As antigas e tradicionais matrizes literárias foram sendo recicladas, constituindo
assim um hibridismo literário. Esse hibridismo literário, ao ser transposto para o
cinema, para o rádio, para a televisão e, mais recentemente, para a internet, resultou
na formação de outras classificações e permitiu que outros modelos e formatos
fossem (re)criados (CASTRO, 2006, p. 37)

Através desse hibridismo e na criação de novos gêneros – até mesmo para o gênero
“inicial” se reinventar – é que surge esse fenômeno de acompanhamento de uma realidade
(mesmo que saibamos a fragilidade desse termo tanto de modo geral, como localizado dentro
do estudo de reality show) com um status de ficção e seus participantes com status de estrelas
de televisão, como também observa a autora.
Através dessa percepção do reality, somos apontados para a configuração de um novo
gênero que se dá justamente por causa desse hibridismo. Ainda que vendido como uma
narrativa proposta fundamentalmente no ato de contar de fatos reais e sem interferência, os
elementos de roteirização que são reparados no programa nos dizem o contrário. A força da
edição na construção dos conflitos, unindo imagens “soltas” para se desdobrar em um conflito
por algumas vezes desprovido de veracidade e redireciona muitos dos discursos proferidos
para uma drag queen para outra. O próprio tratamento dado pelo apresentador às integrantes
daquela temporada reforça a ideia de que compreender o reality como uma esfera documental
é uma aposta insegura. Ora, Rupaul diversas vezes durante o programa já mediou discussões
entre participantes de forma com que o acontecimento seja levado a um desfecho pensado.
Empiricamente, podemos exemplificar a partir de um momento comum a praticamente todas
as temporadas do programa: próximo à grande final (o número do episódio varia de acordo
com a temporada), Rupaul pergunta para cada participante qual das outras competidoras,
segundo a que está sendo questionada, deve ser eliminada. Usualmente, a pergunta é feita em
um episódio onde acontece algum importante embate. Na última temporada do programa que
acabou de ser exibida, a pergunta foi feita em um episódio em que todas as drags estavam
contra uma outra – Derrick Barry.
4

O MANIQUEÍSMO

É razoável compreender o maniqueísmo, em sua essência, como a luta da bondade
versus a maldade, que para Brooks, é um fato que já paira pelo mundo desde sempre. "O
mundo é englobado por um maniqueísmo subjacente, e a narrativa cria a emoção do seu
drama colocando-nos em contato com o conflito do bem e do mal jogado para fora sob a
superfície das coisas” (BROOKS, 1976, p. 4, tradução nossa7).
Tanto que a oposição inconciliável do bem contra o mal não é uma exclusividade do
melodrama, embora seja neste modo de contar que essa luta moral aparece com mais força.
Pode-se compreender tamanha apropriação do maniqueísmo feita pelo melodrama, pois as
narrativas melodramáticas, desde as novelas de Balzac analisadas por Brooks em seu livro
“The Melodramatic Imagination”, tem como forte característica a falta de profundidade da
psiqué dos seus personagens. Seus valores, suas vontades e motivos são bastante definidos,
não deixando um espaço tão aberto para ambiguidades e dúvidas. Portanto, sempre há um
herói que representa as forças do bem e um vilão, que encarna, por sua vez, a maldade, bem
definidos e em clara oposição um ao outro. Nosso objeto de estudo não se afasta muito dessa
estrutura, mesmo que isso aconteça de uma maneira mais tímida já que, rigorosamente, não há
um roteiro pré-definido da “história” a ser contada. Ou seja, o gênero a que pertence o reality,
com suas especificidades, vai desenhar o uso do maniqueísmo a seu modo.
The world is subsumed by an underlying manichaeism, and the narrative creates the excitement of its drama by
putting us in touch with the conflict of good and evil played out under the surface of things.
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Os vilões e mocinhos são bem definidos nas narrativas melodramáticas.
Frequentemente a heroína se mostra frágil, com um problema praticamente impossível de ser
resolvido e geralmente está cercada pelo mal ameaçador da sua integridade. Contudo, apesar
das adversidades a mocinha se mantém firme a seus princípios, pois, “se ele é o vilão que
articulou mais plenamente o monocromático austero de seu caráter moral, sua posição
polarizada no esquema das coisas, a heroína deve expressar sua identificação permanente com
pureza, apesar das aparências contrárias.” (BROOKS, 1976, P. 38, tradução nossa8).
Este esquema pode ser encontrado regularmente na exibição da quinta temporada do
reality. A drag queen Jinkx Monsoon, que veio a ganhar a coroa ao final, é portadora de um
distúrbio do sono chamado narcolepsia e durante toda a temporada sua condição foi julgada
pelas outras competidoras como uma fraqueza, pois Jinkx dormia repentinamente durante os
desafios. Por se mostrar uma competidora talentosa desde o início, essa fraqueza foi usada
pelas concorrentes para desestabilizá-la emocionalmente. Contudo, mesmo com as várias
adversidades emocionais proporcionadas pelas que a queriam “derrubar”, Jinkx manteve-se
fiel a seus valores até o fim.
Toda desestabilização causada em Jinkx pelas outras drags da competição foi liderada
por Roxxy Andrews, que se mostrou a “vilã” da temporada. Se sentimentos e benevolências
estão ligados à posição do heróico, por outro lado a inveja, usurpação, o desejo descomunal
de atingir seu objetivo nem que isso signifique ferir outra pessoa são nuances de um vilão. E
foi o que Roxxy mostrou durante toda a temporada, pois como sempre foi conhecida por fazer
um estilo drag somente de concursos de beleza onde geralmente só a aparência é levada em
conta, teve muitas dificuldades com os desafios de canto, dança e atuação que contam muitos
pontos durante o programa, o contrário de Jinkx, que obteve resultados bons na maioria dos
desafios impostos às participantes.
Esse antagonismo de resultados levou Roxxy a encabeçar o movimento de pensar que
a que se mostrava uma das melhores na verdade era fraca e não merecia vencer. Analisando as
atitudes de Roxxy e fazendo uma leitura de quando Brooks (1976, p. 44, tradução nossa 9) diz
que “vilões geralmente são notavelmente tiranos e opressores, que tem poder e o usam para
ferir”, é possível perceber que Roxxy detinha este poder, pois em comparação com a Jinkx era
a que tinha mais aliadas dentre as demais concorrentes e em um momento do reality, usou
essa influência para gerar uma indisposição das demais para com a “mocinha”.
Para além das atitudes que demarcam muito bem o território do mal e do bem, há
também o fator enunciação. Tanto o bem quanto o mal fazem uma auto enunciação. Para
deixar mais claro “Uma versão muito específica e significante de auto expressão é o ato de
auto nomeação que ecoa através do melodrama, quebrando os disfarces e enigmas para
estabelecer verdadeiras identidades” (Brooks, 1976, p. 38, tradução nossa 10). Podemos
também encarar a enunciação dos dois pólos – bondade e maldade – pelas performances que
Xavier (2000) chama de teatro do bem e teatro do mal. Essa performance serve como uma das
vias pela qual a verdade do personagem pode emitir a auto enunciação. Por exemplo, no teatro
do bem
se a vítima emociona é porque sua condição ganha corpo e visibilidade mediante a
performance que oferece um modelo de sofrimento: o que chamo aqui de "teatro do
bem", feito de gestos e palavras que invocam a virtude em seu momento
exibicionista, quando ela enuncia as suas marcas, dramatiza seu percurso de aflições
If it is the villain who most fully articulates the stark monochrome of his moral character, his polarized position
in the scheme of things, the heroine must express her continued identification with purity, despite contrary
appearances.
9
Villains are remarkably often tyrants and oppressors, those that have power and use it to hurt.
10
A specific and very significant version of self-expression is the act of self-nomination which echoes
throughout melodrama, breaking through disguises and enigmas to establish true identities.
8
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e expressões truncadas até o momento catártico em que finalmente é capaz de "dizer
tudo". Tal catarse é ainda uma pièce de résistance da novela moderna, plena de
explosões em que falam o sentimento e a performance do bem, seja em seu triunfo
consolador, seja em seu lamento quando perde para o teatro do mal. (XAVIER,
2000, p. 87-88)

De forma similar, no que diz respeito à sua execução, é que se dá o teatro do mal. A
exibição da maldade, a forma como são dadas a ver em cena as peripécias do mal contra o
bem, o que “as trevas” objetivam ao invadir “a luz” acontece quando “Exibindo as marcas
que permitem o reconhecimento do pecado como sua origem, o mal não é senão o teatro do
mal, razão por que seu agente deve ser deliberado, conspirador e caprichoso” (XAVIER,
2000, p. 88).
A enunciação acontece logo no primeiro episódio, quando todas as competidoras
chegam ao estúdio do programa e se apresentam. Jinkx fala da sua narcolepsia, assume sua
fraqueza e se sente desconfortável com isso. Porém, se mostra disposta a enfrentar a própria
dificuldade e dispõe-se a vencê-la. Já Roxxy, começa a achar Jinkx uma creep (estranha, em
tradução livre) e mostra-se desde já disposta a ultrapassá-la o quanto antes. Esses elementos
mostrados logo no início servem como um prólogo do que acontecerá mais na frente, na hora
do “grande embate”, quando ambas começam a ter conflitos diretos uma com a outra.
Instaura-se a luta do bem com o mal, da mocinha versus a vilã.
Pela obra de Castro (2006, p. 46), podemos observar que de fato é estabelecido no
reality show papéis definidos e que conformam o modo de contar uma narrativa que não
detém somente o papel de “recontar” o que a câmera apenas observa e não constrói. Se na
vida e pelo senso comum somos levados a pensar que todos os seres humanos possuem dentro
de si ambos os sentimentos de maldade e benevolência, seria de uma complicação profunda
definir papéis de herói e vilão em um programa que se propõe a mostrar as histórias da vida
real e seria um apoio aos personagens do melodrama, porque o modo raso como eles são
apresentados (os personagens melodramáticos) apelam para uma dicotomia que na vida real,
não existe. Uma prova de que o maniqueísmo melodramático está presente sim neste tipo de
narrativa é a fala da autora de que um mesmo personagem pode assumir diversas
possibilidades de papéis de vilão ou de mocinho.
5

PRAZER VISUAL

Para compreendermos o que é a gratificação através daquilo que é visto em cena pelo
viés melodramático, é necessário perceber como os autores que dissertam sobre o tema e
contribuem para este trabalho pensam a noção de moralidade e sua relação com o movimento
do melodrama. Por se tratar de uma forma de contar história que teve seu período ascendente
e de difusão pós-revolução francesa, é perceptível a influência revolucionária sofrida pelo
melodrama. Para Xavier (2000), a moral do melodrama tem a sua afirmação de ser o que é
pelo momento histórico de seu aparecimento e consolidação cultural - marcado por uma
revolução na qual a moral da igreja e do Império já não tinham tanto valor assim. Neste
momento institui-se o que o autor chama de melodrama canônico. O melodrama como uma
ideia de tornar visível essa moral cristã que antes fora perdida, a certo ponto pelo espírito de
revolução e desprendimento com o passado. O melodrama canônico
[...] se fez prevalecente até meados do século XX na mídia, com seu enredo e
retórica orientados para tornar visível a moral cristã, às vezes ativando paradigmas
de renúncia e sacrifício redentor, às vezes distribuindo recompensas segundo um
direito à felicidade que depende de soluções dramáticas balizadas pela idéia de
Providência. (XAVIER, 2000, p. 86)
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É o que Brooks (1976) e Xavier (2000) vão chamar de “moral pós-sacralizada” já que
é uma moralidade da vida. Essa busca por uma justiça moral advém de uma vontade de
estabelecer uma moral em um momento onde as instituições religiosas estavam de certa forma
enfraquecidas. Mas como essa moral é atingida? Brooks (1976) nos dá inúmeros exemplos
analisando algumas peças e todos os exemplos têm em comum a passagem do mocinho por
um período de desgraça para ao final ser recompensado por toda a sua bondade. O inverso
acontece com o vilão. No início, nos faz parecer que algo exterior age em favor das atitudes
malévolas do vilão e o faz estar em uma posição privilegiada ao mocinho em muitos
momentos; isso acontece para que ao final, toda a maldade causada por ele seja punida e tudo
o que ele conseguiu (ou pensou ter conseguido) lhe seja tirado. Partindo de um exemplo
empírico do nosso objeto temos: na grande final do programa quando será coroada a
vencedora da quinta temporada, as três finalistas são Jinx Monsoon, Roxxy Andrews e
Alaska. Atentemos nosso olhar para Jinx e Roxxy. As duas, mencionamos, passaram a
temporada em disputa. no clássico antagonismo melodramático do bem (Jinx) versus o mal
(Roxxy). A vilã organizou todas as artimanhas para fazer com que a mocinha não vencesse,
enquanto esta última só preocupava-se com seu objetivo e não interferiu no resultado da
avaliação das outras competidoras de modo deliberado. No momento da coroação Jinx vence
a temporada e é coroada na frente de Roxxy. É a simbologia do ato que nos gratifica, pois
temos a certeza de que a benevolência e a bondade foram recompensadas. Fez-se justiça,
afinal. E toda essa situação é trazida a nossos olhos de forma quase infantil para cumprir um
dos principais objetivos do melodrama – o de tornar visível. O que é visto interfere nos nossos
sentimentos, pois, “ao entrelaçar drama e experiência visual, ele legitima a exibição, em cena,
do que pode criar a ponte entre os olhos e o coração, incluídas as ações extremas, ao contrário
do que acontecia na tragédia clássica”. (XAVIER, 2000, p. 86)
Visualmente, não somos gratificados pelo melodrama somente pela “vitória” da moral
- quando o vilão é punido e o mocinho é exaltado ao final. Isto nos é dado através de
praticamente tudo o que compõe o cenário, a luz e os efeitos do reality. Desde quando
dominava os palcos franceses após a revolução, o melodrama tinha como característica
fundamental a grandiosidade do que era colocado no palco. Os grandes cenários, enormes
efeitos visuais e alguns complicadíssimos para a época, a música casando com aquilo que era
visto e reforçando sensações - tudo serve à finalidade de trabalhar a intensidade das emoções
e tornar visível os sentimentos. Em Rupaul’s Drag Race não é diferente. Em um programa no
qual o que se mostra é o centro de tudo é praticamente impossível abrir mão de compreender
que muito do que é visto lá traz heranças advindas do melodrama. Em desafios de runway,
onde as drags devem mostrar suas melhores roupas com base em um tema, é o que se vê que
importa. E não são quaisquer aparatos e roupas que são exibidos. Como cultura primordial do
universo drag queen norte-americano, o exagero toma de conta do que é mostrado pelas
competidoras. Exagero esse que é comandado pela retórica do excesso, que nas clássicas
peças melodramáticas analisadas por Brooks ia da interpretação dos atores até a maneira
como os cenários eram construídos. Alguns efeitos de maquiagem usados nestes desafios são
semelhantes aos usados como especiais em inúmeros filmes. Este fascínio causado através da
imagem pode ser entendido pelo o que fala Xavier.
Numa cultura em que se desfez o mito da transparência do sujeito a si, tomar o
melodrama aparentemente à letra se faz, no entanto, possível como esperta nostalgia,
ativação de uma cena imaginária sempre pronta a gratificar desde que, na sua
exibição para o olhar, o aparato simulador consiga impor sua força. O que se torna
mais fácil quando a competência técnica de fabricação das imagens projeta o
fascínio gerado pelos efeitos especiais sobre a consistência do drama (cujas bases
são arcaicas). (XAVIER, p. 88, 2000)
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O cenário por si só também já é grandioso. Cores fortes, muito brilho, muito luminoso,
e essa grandiosidade é o que enche os nossos olhos e com que paremos em frente ao
espetáculo desde o século XIX. Hoje, tal fascinação nos coloca diante das telas e
acompanhamos, embalados pelo tratamento intenso das emoções, dezenas de temporadas de
uma narrativa audiovisual. Somos tomados pela beleza que nos é mostrada e acabamos
fugindo à realidade – discorremos aqui sobre a realidade da audiência, aquela que não é
filmada – para entrar no universo daquilo que estamos assistindo. Fora o que visualmente nos
causa impacto, a música aliada a isso enfatiza ainda mais o que está sendo visto. Nos maiores
momentos de tensão, a música já fica mais pesada dando um contraponto inclusive ao
universo do programa que no seu geral é alegre e lúdico. Porém, além por tratar de um reality
competitivo e pelos momentos de tensão que vêm do melodrama, podemos tomar o
pensamento de Umberto Eco na maneira com que analisa a peça “Os Mistérios de Paris” e
como mostra que o drama da melodramática peça analisada acontece de maneira sinusoidal
para pensar a explicação da maneira como o enredo melodramático se entremeia de forma tal
que prende o espectador há séculos. Eco nos diz sobre o encadeamento dos dramas ao longo
da narrativa, portanto:
Nesse sentido, Os Misté-rios não têm parentesco com as obras narrativas de
curva constante (onde os diversos elementos do enrêdo se acumulam até criar
uma tensão maximal que o desfecho fará explodir), inas com as obras de
estrutura que chamaremos de sinusoidal (tensão, distensão, nova tensão, nova
distensão etc.). Com efeitn, Os Mistérios abundam em pequenos dramas
esboçados, parcialmente resolvidos, abandonados para seguir os meandros da
linha principal da narrativa. (ECO, 1976, p. 192)

Em compensação, nos momentos mais alegres, de deboche, de comédia ou até mesmo
de uma “tensão” que vá mais à direção da comicidade, a música está presente. Comicidade
essa que compõe, segundo Martín-Barbero, os pilares do melodrama que além do cômico
representado pela figura do Bobo ele acrescenta o Traidor, o Justiceiro e a Vítima. Podemos
observar isso de melhor forma quando o autor nos diz que a comicidade aplicada pelo Bobo
está fora da tríade dos personagens protagonistas, mas pertence sem dúvida à
estrutura do melodrama, na qual representa a presença ativa do cômico, a outra
vertente essencial da matriz popular. A figura do Bobo no melodrama remete por
um lado à do palhaço no circo, isto é, aquele que produz distensão e relaxamento
emocional depois de um forte momento de tensão, tão necessário em um tipo de
drama que mantém as sensações e os sentimentos quase sempre no limite. Mas
remete por outro lado ao plebeu, o anti-herói torto e até grotesco, com sua
linguagem antisublime e grosseira, rindo-se da correção e da retórica dos
protagonistas, introduzindo a ironia de sua aparente torpeza física, sendo como é
um equilibrista, e sua fala cheia de refrões e de jogos de palavras. (MARTÍNBARBERO, 1987, p. 165)

A imagem combinada com o som gera em nós um impacto que só o meio visual não
faria. Como nos fala Ismail Xavier (2000), “em seu gosto por um ilusionismo visual de
direção impacto, de resto embalado por uma sonoridade melodiosa (o melos do drama), o
gênero sempre se pautou pela intensidade, pela geração de estados emocionais catalisadores
da credulidade” (XAVIER, 2000, p. 87).
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das abordagens feitas ao longo deste texto e através da percepção sobre o
melodrama como matriz cultural da forma de narrar histórias podemos também dar destaque a
esse modo de contar como uma maneira de “prender” e fidelizar a audiência de um produto da
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indústria cultural através de seus elementos que têm perpassado séculos angariando público
desde o teatro, influenciando enormemente o cinema e aliando-se à televisão posteriormente.
Se aliado à televisão o melodrama conseguiu grandes feitos quando tratamos da
hegemonia de certos produtos da indústria cultura, como por exemplo, a telenovela brasileira,
a internet tampouco pode ser descartada como modo de ver as reações aos produtos que são
influenciados por esse estilo melodramático de conformar uma narrativa, além das formas de
como esse consumo muda com o advento das redes sociais. Jenkins (2008) analisa bem esse
fator quando fala da cultura da participação e destaca que
Assim como o estudo da cultura dos fãs nos ajudou a compreender as inovações
que ocorrem às margens da indústria midiática, podemos também interpretar as
estruturas das comunidades de fãs como a indicação de um novo modo de pensar
sobre a cidadania e colaboração. (Henry Jenkins, 2008, p. 314)

Então, a partir de uma investigação e da observação de elementos claros do
melodrama presentes no nosso objeto e da construção de uma consciência que seu discurso se
reproduz deveras na esfera digital, uma pergunta se coloca: o poder que o melodrama exerce
na construção da narrativa do reality show ajuda o gênero a contar uma narrativa que tem o
universo ficcional como uma de suas partes constituintes? A partir da nossa investigação, foi
possível observar a forma clara com que as unidades do melodrama influenciam sua narrativa.
Porém, essa popularidade do melodrama que ajuda a conferir ao nosso objeto é capaz de
influenciar seu público digitalmente nos diversos centros de participação nas redes sociais? O
fandom de Rupaul’s Drag Race a partir do momento que se torna tão fã desse produto com
visíveis elementos melodramáticos presentes na sua forma, também é influenciado e reproduz
esses elementos quando reproduz o discurso do produto do qual é fã?
7
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE LIBRAS NO PROCESSO DE
INCLUSÃO¹
Maria Katia Coelho de Brito²
Geise Lima e Silva³
RESUMO
Na atualidade, tornar a escola um espaço aberto e adequado ao ensino inclusivo é um desafio, tendo em vista os
muitos obstáculos, particularmente sobre os princípios da educação inclusiva, para que atenda as especificidades
de cada aluno portador de deficiência. O presente artigo evidencia a importância da Libras (Língua Brasileira de
Sinais) para o surdo e seu desenvolvimento, trazendo uma abordagem de sua origem realçando a importância
deste estudo e consequentemente seu ensino nas escolas.Tendo como objetivo evidenciar a realidade do
deficiente auditivo frente a escola e o modelo de sociedade dominante. Conclui-se, também, a importância da
família, dos gestores, demais funcionários da escola e a comunidade unida para a minimização e banimento do
preconceito para trabalhar igualmente com todos os alunos.
PALAVRAS – CHAVE: Ensino. Libras. Inclusão. Educação.

1 INTRODUÇÃO
Na Educação inclusiva, o centro da atenção é transformar a educação no acesso de
cada um aos seus direitos: direito à educação e à igualdade de oportunidades e de
participação, em comunidades educativas corresponsáveis e corresponsabilizantes, em que a
sua escola é capaz de se deixar desafiar para bem acolher e garantir o sucesso de todos os seus
alunos, independentemente da sua cor, raça, etnia, situação de deficiência ou sobredotação e,
ainda, aqueles que não encontram sentido ou consideram irrelevantes as aprendizagens que a
escola lhes proporciona.
Aceder a uma Educação inclusiva é procurar uma cidadania plena, no que ela
comporta de direito e responsabilidade em estar com outros e com eles colaborar e aprender,
num processo ativo de implicação e de tomada de decisões. A Educação inclusiva supõe uma
escola inclusiva, uma escola que arranja maneira de acolher todas as crianças e jovens da sua
comunidade, flexibiliza e adapta os seus currículos, não se limitando a reduzi-los, reestrutura
as suas práticas de organização e de funcionamento, de forma a responder à diversidade dos
seus estudantes, desde os mais vulneráveis aos mais dotados, apostando na mudança de
mentalidades e de práticas, implicando, valorizando e corresponsabilizando todos os
intervenientes no processo educativo.
Uma escola inclusiva é uma escola em movimento, uma escola que evolui sempre, que
nunca atinge o estado perfeito, como afirmam Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan e
Shaw (2000), que é capaz de gerir e tirar partido das mais-valias que comporta a diversidade
dos seus alunos e colaboradores, desde os diretores aos alunos, passando pelos encarregados
de educação, elementos da comunidade, funcionários e professores; é uma escola sem grades,
aberta e disponível para o diálogo e a negociação dos seus conteúdos e processos de
operacionalização, sem deixar de ter autoridade, exigência e competência; é uma escola que
reconhece as diferenças, respeita a diversidade, é flexível e crítica, não promove a igualdade,
mas a equidade, e tem especial preocupação na promoção da participação e das aprendizagens
dos seus alunos.
No estudo sobre a educação dos surdos, devem-se relevar as necessidades e
dificuldades linguísticas dos mesmos. Atualmente, entende-se, na educação desses alunos,
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que a primeira língua deve ser a de sinais, pois possibilitam a comunicação inicial na escola
em que eles são estimulados a se desenvolver.
O ensino de libras vem sendo reconhecido como caminho necessário para uma efetiva
mudança nas condições oferecidas pela escola no atendimento escolar desses alunos, por ser
uma língua viva, produto de interação das pessoas que se comunicam. Segundo Quadros
(1998, pg. 64), assim como as línguas faladas as línguas de sinais não são universais: cada
país apresenta a sua própria língua. No caso do Brasil, tem - se a LIBRAS.
O ensino dessa linguagem é uma questão preocupante no contexto da educação dos
surdos, pois o reconhecimento da importância do estudo da mesma no ensino de surdos, ainda
é deixado de lado. Portanto há uma necessidade maior de reflexão no sentido de evidenciar a
sua importância.
A educação inclusiva se orienta pela perspectiva da diversidade, com metodologias e
estratégias diferenciadas, com responsabilidade compartilhada, cuja capacitação do professor
passa pelo conhecimento sobre a diversidade, com a família, responsabilidade para com o
exercício da profissão. As transformações acontecem na atividade principal, quando o aluno
está dentro da sala de aula.
Criada para promover a inclusão social de deficientes auditivos, a LIBRAS – Língua
Brasileira de Sinais – é uma forma de linguagem natural. Como qualquer outra, ela apresenta
uma estrutura gramatical própria, com seus aspectos semânticos, sintáticos, morfológicos, etc.
O que a diferencia das demais línguas usadas hoje é que, em vez do som, utiliza os gestos
como meio de comunicação. Nela, os sinais são marcados por movimentos específicos
realizados com as mãos e combinados com expressões faciais e corporais.
Após ser reconhecida oficialmente como uma das línguas oficiais do país, uma lei do
ano de 2005 determinou que as universidades que oferecem cursos de formação de
professores e de Fonologia devem ter a disciplina de ensino de LIBRAS em suas grades
curriculares. Essa medida representou um grande avanço para a valorização da língua de
sinais e para a capacitação dos futuros profissionais. Desse modo, os estudantes poderão
conhecer um pouco sobre a vivência e as necessidades dos surdos e, com seu trabalho,
contribuir para a inclusão deles na sociedade.
Por isso, ter conhecimento em LIBRAS é um grande diferencial atualmente. O
mercado oferece muitas vagas para intérpretes devido à legislação que estabelece o direito do
indivíduo surdo de ser atendido em seu idioma em qualquer instituição pública. Assim, como
ainda existem poucos profissionais qualificados, são muitas as oportunidades para aqueles que
sabem utilizar esse meio de comunicação.
2- A LIBRAS –LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS
A LIBRAS é uma língua de modalidade visual-gestual, não estabelecida através do
canal oral, mas através da visão e da utilização do espaço. Não é apenas uma linguagem,
uma vez que prestam as mesmas funções das línguas orais, pois ela possui todos os níveis
linguísticos.
Sobre isto, SALLES (2004), menciona:
A LIBRAS é adotada de uma gramática constituída a partir de elementos
Constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico que se estruturam a partir
de mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos que apresentam
também especificidades, mas seguem também princípios básicos gerais. É dotada
também de componentes pragmáticos convencionais codificados no léxico e nas
estruturas da LIBRAS e de princípios pragmáticos que permitem a geração de
implícitos sentidos metafóricos, ironias e outros significados não literais. A LIBRAS
é a língua utilizada pelos surdos que vivem em cidades do Brasil, portanto não é
uma língua universal.
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Não se sabe ao certo onde surgiu a língua de sinais nas comunidades surdas, mas
foram criadas por homens que tentaram recuperar a comunicação através dos demais canais
por terem um impedimento auditivo. Não existem registros oficiais do surgimento da língua
de sinais no mundo. Alguns educadores, mesmo fracassando não mediam esforços para fazer
os surdos falarem, inclusive no Brasil, já outros, criavam adaptações técnicas e metodologia
específica para ensinar os surdos levando em consideração as suas diferenças linguísticas. No
entanto, vários surdos sinalizavam entre si, criando um momento propício para a constituição
de uma língua de sinais.
Passa-se a enxergar a inclusão como direito à cidadania, como modo de trazer à
margem as diferenças como elemento enriquecedor da sociedade, partindo do princípio de que
são justamente as diferenças que constituem a singularidade dos indivíduos que a compõe.
Todos têm os mesmos direitos e deveres perante a lei, afinal, é importante haver igualdade,
desde que ela não negue as especificidades de cada indivíduo (KIBRIT, 2013).
Assim, como afirma nossa Constituição Federal: todos são iguais perante a lei. O que é
necessário ser dito, é que há a necessidade de se saber trabalhar com as diferenças, incluir
aquela criança que é dita especial, deficiente e outros termos, tentar trabalhar com ela e,
juntamente aos demais.
A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei n. 9.394/96 (Brasil, 1996) – estabelecem que a educação é direito de todos e
que as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter atendimento educacional
"preferencialmente na rede regular de ensino", garantindo atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência. A legislação, ao mesmo tempo em que ampara a
possibilidade de acesso à escola comum, não define obrigatoriedade e até admite a
possibilidade de escolarização que não seja na escola regular (MENDES, 2006).
A Constituição Federal de 88 em seu artigo 5º, inciso I adverte que:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição (BRASIL, Constituição Federal de1988).

O tema inclusão escolar possui certa dimensão que ultrapassa o plano da instituição
escolar; trata-se de uma organização social e cultural, que é reproduzida dentro da educação.
Ter acesso ao ensino significa poder reafirmar seu lugar de cidadão de direitos dentro de uma
sociedade, ter acesso à cultura e trocas com outros colegas e com o universo que a escola traz
consigo. A inclusão escolar traz com ela a inclusão social. (KIBRIT, 2013).
As contribuições de diferentes campos do saber, atualmente sabe-se que a linguagem
é fundamental na construção de conhecimentos, bem como na constituição do próprio sujeito,
além de servir diretamente no processo de comunicação entre as pessoas. As principais
contribuições nesta direção são de Vygotsky e também de Bakhtin.
Embasado nisto, ao analisarmos a situação linguística do surdo pode-se concluir que a
linguagem, assume um papel essencial no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das
pessoas não possuindo apenas a função comunicativa, mas, também de organização do
pensamento.
Estima-se que cerca de 95% de surdos nascem de pais ouvintes. Estes, por sua vez,
desconhecem as especificidades de uma criança surda e a existência de uma língua natural aos
indivíduos que estão impossibilitados de fazer uso da linguagem oral. Sendo assim, as
crianças surdas ficam impedidas de desenvolverem todo o potencial linguístico que dará
suporte a outras áreas como a cognição e a socialização, pois não conseguem desenvolver a
linguagem oral, pois lhes falta o canal de comunicação próprio: a audição. E, não acessam
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imediatamente os modelos comunicativos pautados na sua língua natural – a língua de sinais,
pois seus pais desconhecem.
No ambiente escolar, os surdos seguem enfrentando dificuldades semelhantes. A
maioria dos professores não conhecem a língua de sinais e não sentem-se responsáveis por
adquirir este aprendizado, delegando à família ou outros profissionais (principalmente, o
intérprete de língua de sinais) a responsabilidade pelo ensino do surdo. Este tem sido o
principal problema na inclusão educacional do surdo.
As razões que dificultam a inclusão do surdo são muitas, mas, nenhuma delas é tão
conflitante quanto a indefinição quanto ao papel do intérprete escolar. Primeiro, por que a
maioria das escolas não dispõe de intérpretes no seu quadro e porque em diferentes
municípios não há pessoal qualificado para assumir tal tarefa; segundo, por que este
profissional ainda não dispõe de uma formação específica para atuar nos diferentes espaços
sociais e educacionais.
De toda forma, é possível admitir que quando a escola desconhece aspectos como
estes, acaba negligenciando questões que são fundamentais para a inclusão do surdo. É
preciso, portanto, considerar tais elementos para que possa desenvolver uma proposta de
trabalho adequada às necessidades dos surdos.
2.1-PREPARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Deve-se pensar em uma preparação para os profissionais para incluir crianças com
necessidades especiais no ensino fundamental, pois nesse processo, o educador irá estar
diretamente interligado com esses alunos favorecendo o desenvolvimento das habilidades
para a prática pedagógica, com o auxílio de um programa assistencial infantil, que atende
essas crianças, que obrigatoriamente deve estar presente na escola.
Quando ocorre o preconceito da sociedade quanto ao deficiente auditivo, é preciso que
haja educadores qualificados e ambiente adequado para o atendimento aos alunos amenizando
essa problemática, dando importância à perspectiva de atender as exigências da sociedade que
só alcançará seu objetivo quando todas as pessoas tiverem acesso à informação e
conhecimento necessário para a formação de sua cidadania.
A inclusão do deficiente auditivo deve ser integral, acima de tudo, digna de respeito e
direito a educação com qualidade atendendo aos interesses individuais e nos grupos sociais.
A educação especial passa por uma transformação em termos da sua concepção e
diretrizes legais. É preciso estabelecer um plano de ação político-pedagógico que envolva a
inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais. Faz-se necessário lembrar que a
Educação Especial delineia um processo de construção e compreensão de posicionamentos
quanto às orientações e diretrizes atuais.
Com o processo de inclusão dos portadores de necessidades educativas especiais no
ensino fundamental, devemos levar em consideração que as mudanças são frequentes,
principalmente quando consideramos que toda a nossa tradição histórica tem sido
preconceituosa e discriminativa. Quanto a isso, os profissionais sabem que existe uma grande
preocupação no rendimento escolar, por isso, o educador deve estar preparado para lidar com
situações constrangedoras, pois terá contato com diferentes tipos de alunos.
Há ainda, uma grande preocupação quanto a participação dos pais na escola, pois são
poucos os que são presente na educação escolar. Os mesmos, muitas vezes desconhecem a
LIBRAS, pois utilizam gestos que são reproduzidos naturalmente.
No processo de inclusão no âmbito escolar, deverá ser feito um trabalho de
conscientização que é um trabalho essencial para a construção de uma sociedade justa e
igualitária, na qual as diferenças sejam consideradas e respeitadas.
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2.2- A VISÃO DA ESCOLA
As diferenças existentes entre grupos culturais estão presentes na escola moderna,
porém, não sabe como trabalhar e pensar as mesmas. A escola está preparada para
uniformizar os sujeitos que devem ser “livres”, educados e servis. Esta dificuldade em
trabalhar com essas diferenças não se observa só na escola, mas em todas as instituições que
se deparam com o crescimento material gerado pela ciência e tecnologia.
Segundo GÓES (1999) diz que a escola esta entre posições de direita e esquerda e que
esta vem colaborando para diminuir as diferenças.
Por um lado é vista como capaz de promover o uso da razão e da formação de alunos
livres, e por outro, é vista como incompetente por não conseguir formar cidadãos e por estar
produzindo divisões entre ricos e pobres. CARVALHO (2004) diz:
A pesquisa educacional vem desenvolvendo, nas ultimas décadas, um imenso
arsenal de teorias, interpretações, recomendações, prescrições, etc. que se ocupam
com a crise educacional. Com isso essas teorias tentam descrever, analisar,
compreender e até modificar a educação especial moderna. E, para isso, trazem o
aporte da Psicologia, da Filosofia, da Sociologia, da Politicologia, etc.

Pensar a escola possibilitará os profissionais estudar várias outra formas sociais pedagógicas para que o pensamento da escola passe a ver o sujeito como um ser de produção
de sentidos, valores e identidades. Precisamos questionar o papel que a escola desempenha, e
principalmente, uniformizar sujeitos para a redução de suas vidas em “reproduzir” a realidade
de outros.
Muitas são as diferenças existentes na escola, assim como, muitas são as formas como
podemos vê-las e pensá-las, isto dependerá do interesse e posição de quem a estuda. As
diferenças culturais ou na cultura devem ser vistas e pensadas como diferenças políticas que
devem sobressair aos limites linguísticos, de cor, raça e de gênero.
A escola assume importante papel na formação dos sujeitos em todos os seus aspectos.
É um lugar de aprendizagem, de diferenças e de trocas de conhecimento, precisando, portanto
atender a todos sem distinção, a fim de não promover fracassos, discriminações e exclusões.
Vários são os dispositivos legais que preveem organização especial de currículos,
desenvolvimento de métodos, técnicas e recursos educativos, além de professores
especializados e capacitados. No caso dos surdos, trata-se de promover adequações nas ações
educacionais à realidade destes sujeitos que têm ou deveriam ter a língua de sinais como
língua materna. A Declaração de Salamanca (1994) prevê uma educação inclusiva onde todas
as crianças podem aprender juntas, independente de suas condições físicas, intelectuais,
sociais, raciais, linguísticas ou outras, tendo como princípios:
• cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de
conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem,
• cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de
aprendizagem que lhe são próprias,
• os sistemas de educação devem ser planeados e os programas educativos
implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades,
• as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às
escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia centrada na criança,
capaz de ir ao encontro destas necessidades,
• as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais
capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias,
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construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos; além disso,
proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e promovem a eficiência, numa
óptima relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo.
No caso do surdo, sua educação é prevista em sua língua nacional de signos, a língua
de sinais. Na educação de surdos, o que pode constituir uma barreira no que diz respeito ao
seu desempenho na aprendizagem, está relacionado com questões referente à sua linguagem.
Não basta somente que o surdo seja incluído em salas do ensino regular, mas principalmente
que sejam atendidos nas suas necessidades linguísticas. Portanto, os surdos precisam de uma
educação que os respeite nas suas diferenças. Para Carvalho (2004) não basta colocar as
pessoas com deficiência em classes regulares, se faz necessário assegurar-lhes garantias e
práticas pedagógicas que rompam as barreiras de aprendizagem a fim de não se fazer uma
educação excludente. Diferentemente dos ouvintes, grande parte das crianças surdas entram
na escola sem aquisição de língua, uma vez que a maioria delas vêm de famílias ouvintes que
não sabem a língua de sinais, portanto, a necessidade que a LIBRAS seja, no contexto escolar,
não só língua de instrução, mas, disciplina a ser ensinada.
Por isso é imprescindível que o ensino de LIBRAS seja incluído nas séries iniciais do
ensino fundamental para que o surdo possa adquirir uma língua e posteriormente receber
informações escolares em língua de sinais. O papel da língua de sinais na escola vai além da
sua importância para o desenvolvimento do surdo, o seu uso por toda comunidade escolar
(surdos e ouvintes) promove a comunicação e interação entre os mesmo, por isso o ensino da
LIBRAS pode ser estendido aos alunos ouvintes. A escola é de suma importância na
formação dos sujeitos em sua integralidade. É um lugar de aprendizagem, de diferencia e de
trocas de conhecimentos; precisando, portanto, atender a todos sem distinção, afim de não
promover fracasso, discriminação e exclusões. Vários são os dispositivos legais que preveem
organização especial de currículos, desenvolvimento de métodos, técnicas e recursos
educativos, além de professores especializados. No caso dos surdos, trata-se de promover
adequações nas ações educacionais a realidade destes sujeitos que tem ou deveriam a língua
de sinais como língua materna. Na educação de surdos, o que pode constituir uma barreira no
que diz respeito ao seu desempenho na aprendizagem; está relacionado com questões
referentes a sua linguagem, não basta somente que o surdo seja excluído em sala do ensino
regular, mas principalmente, que sejam atendidos nas suas necessidades linguísticas. Portanto,
os surdos precisam de uma educação que os respeite nas suas diferenças.
3- CONCLUSÃO
A partir das variáveis observadas no estudo sobre o ensino de Libras na Educação
Fundamental, foi possível observar que a inclusão escolar e a educação dos alunos surdos,
promovem algumas modificações que devem ocorrer anterior à sua presença na escola, como
as modificações que ocorrem à medida que as especificidades são identificadas, bem como a
capacitação dos profissionais que irão trabalhar diretamente com eles.
Desta maneira, este artigo reafirma que a inclusão de alunos surdos na sala de aula do
ensino comum é uma proposta não relacionada somente com as questões da surdez, mas com
questões que envolvem uma diferença diversificada num sentido de que outros caminhos
pedagógicos devem ser trilhados para que estes alunos possam vir a constituir-se como um
sujeito surdo pertencente a uma sociedade cuja maioria é de ouvintes. Dentre estes ouvintes,
outras diferenças também existem, pois vivemos em uma sociedade que também não
reconhece as necessidades dos ouvintes, não tem um olhar para suas particularidades.
Esses aspectos crítico - pedagógicos que envolvem o ensino de libras para as séries
iniciais sempre estarão sujeito a mudanças. Estas, não ocorrem de modo rápido e também não
são de fácil elaboração, pois os conceitos sobre a educação e língua de sinais, necessitam ser
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reformulados e ao mesmo tempo esses novos conceitos que circulam no interior escolar,
devem ser aceitos por todos na área da educação, sabendo que conflitarão com aqueles já
existentes.
Há muito que se fazer ainda no que se diz respeito sobre a educação especial. As
instituições de ensino precisam proporcionar mais recursos linguísticos para os deficientes
auditivos para que eles possam se desenvolver de forma autônoma, preparando - se para os
desafios do cotidiano fazendo a diferença.
Percebeu-se que o educador de hoje, precisa estar se adequando a uma nova realidade
escolar, um novo grupo de alunos mais informatizados, mais conscientes e atuais. Esses
alunos são mais exigentes com o que irão receber e a forma como serão repassadas essas
informações, evitando assim, alunos rebeldes e até a evasão escolar.
Desta forma, será no cotidiano da inclusão escolar, através das experiências e
reflexões das mesmas, que se estabelecerá no processo social, as maneiras para a inclusão e
quais serão as propostas pedagógicas utilizadas para o ensino das crianças com necessidades
educativas especiais.
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ENUNCIAÇÃO AFORIZANTE NO DISCURSO DE
AUTOAJUDA PARA ADOLESCENTES
Cláuberson Correa Carvalho11
Marize Barros Rocha Aranha12
RESUMO
Análise de enunciados destacados no discurso de autoajuda para adolescentes. Fundamentamo-nos na Análise do
Discurso de linha francesa, na perspectiva enunciativo-discursiva desenvolvida por Dominique Maingueneau
(2010, 2013, 2014). Discutimos os efeitos de sentido que os enunciados destacados conferem ao discurso de
autoajuda para adolescentes. O corpus compreende edições publicadas pela revista Capricho em 2015.
Palavras-chave: Discurso. Autoajuda. Aforização.

1 INTRODUÇÃO
Neste artigo, pretendemos analisar o funcionamento de enunciados destacados no
discurso de autoajuda para adolescentes. A ideia é perceber como certos enunciados
autônomos e outros já circulados socialmente atravessam a espessura de sentidos evocados
em textos cuja orientação é aconselhar adolescentes.
Fundamentamo-nos em estudos da Análise do Discurso de linha francesa, numa
perspectiva enunciativo-discursiva, com bases nos trabalhos de Dominique Maingueneau
(2010, 2013, 2014). Quando estudamos enunciados destacados, focalizamos o modo como os
discursos incorporaram ou ressignificam frases cristalizadas pelo uso. Investigamos também a
dimensão orgânica dos textos, isto é, textos cujos componentes são pensados de maneira
autônoma, como pontos de saída.
O nosso corpus compreende três edições publicadas pela revista Capricho13 entre os
meses de janeiro e março de 2015. Situamos esse produto midiático no bojo de relações
representativas do discurso de autoajuda para enunciatários adolescentes, uma vez que
notamos claro tom de aconselhamento em seus textos. Em se tratando de estrutura, o artigo
está organizado em duas grandes seções: a primeira discute os conceitos que nos alicerçam –
enunciados destacados, sobreasseveração, discurso de autoajuda para adolescentes – e a
segunda apresenta a análise do corpus e a discussão dos resultados.
2 DISCUSSÃO TEÓRICA
Nesta seção, situamos a noção de enunciado destacado num estatuto pragmático
especial: a enunciação aforizante. Argumentamos que certos textos não são pensados
enquanto unidade fechada em si, mas como ponto de saída de enunciados. Lidamos com
frases que possuem propriedades sintático-semânticas específicas para a situação de
destacabilidade. E isso acontece numa ordem discursiva definida: o discurso de autoajuda
para adolescentes, que se configura na formulação de manuais e receituários práticos para
Mestrando em Letras pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Licenciado em Letras pela
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela UFMA.
Revisor de Textos da UFMA.
12
Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(UNESP-SP). Professora Adjunta IV do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA).
13
Produto da Editora Abril, a revista Capricho “encontra-se em um espaço discursivo de interseção entre o
feminino e o jovem”, escrevendo sobre temas que “chamam atenção desse público específico” (moda, beleza,
comportamento, música, sexo, horóscopo) (FRANÇA, 2013, p. 93).
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enfrentamento de problemas. Por isso relacionamos a destacabilidade de enunciados num
discurso cujo funcionamento propicia tal condição.
2.1 ENUNCIAÇÃO AFORIZANTE
Identificamos no texto da revista Capricho enunciados com estruturas recorrentes.
Trata-se de enunciados generalizantes, autônomos, que dispensam informações anteriores e
posteriores como fator determinante para compreendê-los. É o caso dos três enunciados
grifados abaixo. Eles encerram saberes generalizantes, funcionam como verdades, conferindo
ao discurso de autoajuda um efeito de autoridade que lhe é inerente.

Figura 1 – Texto da editoria Sexo
Fonte: Revista Capricho (ed. 1207, 2015, p. 84).

Na Figura 1, há quatro enunciados destacados em relação ao texto: três foram
organizados em balões, como resultado de uma pesquisa quantitativa, e um exerce a função de
título para o parágrafo seguinte. Aparentemente sem inclinação significativa, a organização
desses enunciados em posição de relevo configura gestos estratégicos na encenação
enunciativa do discurso de autoajuda, conduzindo – ou sugerindo – caminhos de leitura ao
interlocutor.
Ao eleger enunciados em posição destacada, o enunciador categoriza os modos de
organização do discurso, privilegiando enunciados que auxiliam no seu funcionamento. O
enunciado destacado “Durante a relação, sinto vontade de fazer xixi. Me ajudem!” opera, com
efeito, na ordem do discurso de autoajuda para adolescentes, já que reproduz um problema de
uma leitora adolescente – e consequentemente serve como porta-voz de outras que passam
pela mesma situação – e, em termos pragmáticos, introduz um conselho para tal caso,
detalhado no parágrafo logo abaixo.
Identificamos também enunciados destacados no interior do próprio texto, sem uso de
artifícios gráficos. Trata-se de enunciados generalizantes, autônomos, que dispensam
informações anteriores e posteriores como fator determinante para compreendê-los. No
parágrafo abaixo, realçamos três enunciados com alto potencial de destacabilidade. Eles
encerram saberes generalizantes, funcionam como verdades, conferindo ao discurso de
autoajuda um efeito de autoridade que lhe é inerente.
Pessoas sentem inveja. Ponto. É um sentimento básico e que até impulsiona para
frente, muitas vezes! Perigo é quando essa emoção faz com que você queira
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prejudicar a amiga. Sentir vontade de se dar bem tão bem quanto ela é ok, mas achar
que a linda é sempre melhor só vai fazê-la sentir pesada. Por isso, tente ver as coisas
de um outro jeito. Além disso, se coloque no lugar dela e pense nos apertos pelos
quais ela passa. Vida perfeita não existe. Todos temos o mesmo número de horas por
dia que a Beyoncé. Aproveite as suas! (CAPRICHO, ed. 1208, 2015, p. 84, grifos
nossos).

Esses enunciados, quer estejam no próprio texto, quer estejam num paratexto14, são
mobilizados num estatuto pragmático especial: a enunciação aforizante, que é posta em
relação à enunciação textualizante:

Figura 2 – Tipos de enunciação
Fonte: Maingueneau (2010, p. 13).

Como a Figura 2 sugere, a enunciação se estabelece sob o ponto de vista textualizante,
de forma a integrar os componentes do texto em unidades sequenciais e lógicas (o texto, por
consequência, é entendido como unidade orgânica), ou sob o ponto de vista aforizante, em
que os componentes do texto podem dele sair: uma “destextualização” (MAINGUENEAU,
2010, p. 11).
Sobre a destextualização de enunciados, Maingueneau (2014, p. 15) fala, mais
precisamente, em sobreasseveração, que vai além do simples destaque gráfico; constitui uma
“enfatização em relação ao entorno textual”. A sobreasseveração opera no destaque de
enunciados que assumem função generalizante na sequência em que aparecem. Nesse aspecto,
sobreasseverar é antecipar um destacamento, isto é, conferir a certo enunciado a possibilidade
de ser destacado do texto do qual faz parte, para se integrar a outros textos ou preencher, no
caso dos textos jornalísticos, funções de paratexto: título, subtítulo, intertítulo.
Em se tratando de textos midiáticos, a sobreasseveração é bastante recorrente.
Maingueneau (2014) lembra que os profissionais de comunicação estão frequentemente
“recortando” falas de pessoas públicas para compor seus textos. Assim, as pessoas públicas
precisam conhecer o funcionamento dessas “pequenas frases”, na tentativa de controlar o uso
que os jornalistas podem delas fazer.
Reforçamos que a sobreasseveração, operando no eixo da enunciação aforizante, não
se confunde com a citação. Na verdade, o primeiro processo antecede o último. Em outros
termos, a possibilidade de determinado enunciado ser citado deriva do caráter destacado que
ele possui. Por isso é que normalmente os enunciados destacados aparecem no início ou,
sobretudo, no fim das unidades textuais. São posições estratégicas para promover o
destacamento – ou a destextualização do enunciado.
Retomando os trabalhos de Genette (1982), Maingueneau (1998) entende por paratexto o conjunto de
enunciados que contornam um texto: título, subtítulo, prefácio, encarte etc. Na Figura 1, por exemplo, o
paratexto obteve o formato de balão, para acrescentar informação de maneira destacada – e atrativa – em relação
ao corpo do texto (estruturado em parágrafo).
14
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Convém ressaltar que a enunciação aforizante não está fora do texto. Quando
apontamos que os enunciados “Pessoas sentem inveja”, “Por isso, tente ver as coisas de um
outro jeito” e “Vida perfeita não existe” são sobreasseverados, não os estamos isolando do
texto. Na verdade, segundo Maingueneau (2010:17), a enunciação aforizante é proferida num
texto, embora não entre “na lógica do texto e do gênero do discurso”. Tais enunciados
pertencem a uma sequência textual de onde podem ser destacados para outros textos, nos
quais podem assumir diferentes sentidos. É esta a natureza da enunciação aforizante: “uma
fala absoluta, sem contexto, mas convocada em um texto que, por natureza, não é absoluto”
(Maingueneau 2010:18).
2.2 O DISCURSO DE AUTOAJUDA PARA ADOLESCENTES
Entendemos o discurso de autoajuda como um conjunto de ideias que orientam os
leitores em relação à descoberta, ao cultivo e ao emprego de seus “recursos interiores para a
realização de todos os seus desejos e sonhos” (CHAGAS, 2002, p. 85).
Ao classificar a literatura de autoajuda, o pesquisador Arnaldo Chagas (2002, p. 89)
utiliza a orientação de Tania Salem (1992), que a organiza em duas vertentes: a) vertente
psicológica: os livros abrangem conceitos da Psicologia e da Psicanálise, propondo
“soluções” e “alternativas” para o homem conviver em sociedade. Destacam-se as temáticas
sobre amizade, relacionamento, temperamento, qualidade, defeitos, dificuldades, superação,
autoestima; b)vertente esotérica: estimula as potencialidades mentais, o aperfeiçoamento
espiritual do sujeito, visando à paz e ao equilíbrio. A ideia é ensinar o leitor a potencializar os
poderes da mente.
Segundo Chagas (2002, p. 91), os chamados manuais “mentalistas” se fundamentavam
nas crenças da filosofia espiritual e na sabedoria oculta das sociedades antigas.
Acrescentavam, também, elementos extraídos das religiões, da tradição esotérica e da
psicologia subliminar do eu. Eles constroem “receitas” para cultivo e aprimoramento das
faculdades mentais, apresentando técnicas que permitem a aplicação prática na vida. Isto é, os
autores legitimam tais receitas nos apontamentos clássicos, esotéricos, religiosos e propõem a
aplicação desses ensinamentos na vida do leitor. Para esses manuais, o sofrimento, por
exemplo, corresponde à má utilização da mente.
A função da literatura de autoajuda está na solução de problemas individuais. Segundo
Rüdiger (1996), essa literatura trabalha com remédios supramorais, que “tratam” as
preocupações do indivíduo em relação à percepção social de um conflito ligado à própria
personalidade.
Pensar o discurso de autoajuda para adolescentes sob essa perspectiva significa
problematizar a natureza do enunciatário15 adolescente na cena enunciativa para ele
elaborada. Entram em jogo as especificidades dessa fase da experiência humana que constitui
um período de transição, transformação biológica, psicológica e sociocultural. Esse momento
de transição carrega um conjunto de elementos temáticos que vão construir o fio do discurso,
como, por exemplo, sentimento de incompletude, crise de identidade e necessidade de
aceitação; envolvendo também, segundo Fornari e Souza (2001), estratégias de narrativa
específicas: textos narrados em primeira pessoa, história de vida em que o sujeito relata a
descoberta de suas forças mais íntimas e a maneira como as empregou para superar seus
problemas individuais.
Nesse cenário, a adolescência configura-se, sobretudo, como “uma etapa marcada por
tormentos e conturbações vinculadas à emergência da sexualidade” (BOCK, 2007, p. 64). De
um lado, estão os conflitos relacionados a uma crise existencial; do outro, os relacionados ao
Neste trabalho, os termos “enunciatário”, “coenunciador”, “interlocutor”, “público” e “destinatário” são
considerados sinônimos, assim como “enunciador” e “locutor”.
15

53

amadurecimento do corpo. A fase da adolescência relaciona “problemas” que partem do
desenvolvimento biológico e chegam ao nível existencial, criando redes de crise identitária
bastante frequentes e intensas.
Por isso, quando especificamos o público para o qual esse discurso se dirige,
defendemos o argumento de que todo discurso é orientado (MAINGUENEAU, 2013). Não há
discurso sem endereçamento, mesmo que o enunciatário seja imaginário, virtual ou
indefinido. Ainda que de forma imaginária, o sujeito cria projeções de seu enunciatário,
arquitetando o discurso conforme um conjunto de expectativas que julga decisivo para criar
nele algum efeito, momento em que entram em cena os enunciados destacados.
2

ANÁLISE DO CORPUS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, procedemos à análise do corpus16, a fim de examinar o funcionamento de
enunciados destacados no discurso de autoajuda para adolescentes. O critério de organização
dos resultados fundamenta-se nas orientações de Maingueneau (2010).
3.1 ENUNCIADOS DESTACADOS DE UM TEXTO
Os enunciados destacados de um texto são aqueles não sentenciosos, isto é, não são
autônomos (MAINGUENEAU, 2010), não provêm de outros textos já circulados e reativados,
com facilidade, na memória do interlocutor (os provérbios, por exemplo). Esse tipo de
destacabilidade acontece no interior do próprio texto ou em paratextos, num processo de
externalização.
Quando pensamos em sobreasseveração interna ao próprio texto, observamos uma
série de características de ordem sintática, semântica e textual que confere ao enunciado a
condição de ser destacado. A lógica de constituição do texto favorece que alguns enunciados
possam ocupar a posição de título ou intertítulo. Trata-se de uma aforização inserida,
integrada no decorrer do encadeamento textual. Vejamos o parágrafo seguinte:
É preciso ser madura e ter coragem para assumir que outra pessoa é melhor do que
você em alguns aspectos. Ainda mais na adolescência, quando tanta pressão faz o
cabelo da garota ao lado parecer sempre mais brilhante que o seu. Para que você não
vire uma amiga tóxica e tente diminuir os outros para se sentir melhor, tente se
esquecer das qualidades da sua amiga. Enumere o que você tem de bom. Peça para
algumas pessoas próximas te ajudarem caso não enxergue sozinha. E, por fim,
assuma que nem todo mundo na vida vai gostar de você mesmo. As pessoas têm
gostos diferentes e sempre vai ter quem te ache muito mais interessante. ;)
(CAPRICHO, ed. 1208, 2015, p. 84).

Nele, há alguns enunciados potencialmente sobreasseverados por conta da disposição
sintático-semântica ou da “saliência textual”:
a) Por uma posição saliente: referimo-nos a enunciados que ocupam uma posição
estratégica no texto, particularmente visível, sobretudo no início ou no fim, “posições que
frequentemente indicam a condensação do sentido do conjunto em questão”
(MAINGUENEAU, 2013, p. 227):

Selecionamos para análise apenas textos em que notamos claro tom de autoajuda. Nesse sentido, as editoriais
de moda, música e celebridade, por exemplo, não foram focadas, enquanto as de comportamento e sexo
reclamaram nosso olhar – isso em virtude da delimitação aqui definida.
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(1) É preciso ser madura e ter coragem para assumir que outra
pessoa é melhor do que você em alguns aspectos.
(2) As pessoas têm gostos diferentes e sempre vai ter quem te ache
muito mais interessante.
Em (1) e (2) há o que Maingueneau chama de “condensação do sentido”, isto é,
enunciados resumitivos, que inauguram as relações de sentido da unidade em progressão e,
em seguida, as encerram, como forma de estruturar a organização da argumentação construída
– neste caso, o sujeito aconselhador argumenta sobre a autoestima.
b) Por um comentário do enunciador: o enunciado destacado com essa característica é
sobreasseverado em virtude de elementos linguísticos que marcam o estatuto privilegiado do
fragmento. Corresponde ao metadiscurso, instância por meio da qual o locutor avalia, corrige,
comenta a sua própria enunciação no interior dessa enunciação (MAINGUENEAU, 1998):
(3)E, por fim, assuma que nem todo mundo na vida vai gostar de você
mesmo.
Em (3) o sujeito enunciador manifesta, em sua própria enunciação, vontade de
encerrar a argumentação (com o registro de por fim). Em consequência, o enunciado assume
status categórico, também resumitivo, como em (1) e (2). O metadiscurso, assevera
Maingueneau (2013), acentua o estatuto privilegiado do fragmento, atribuindo-lhe valor de
importância capaz de destacá-lo para um paratexto. Seria plenamente aceitável o título
“Assuma que nem todo mundo na vida vai gostar de você”.
c) Por sua organização interna: a estrutura do enunciado favorece a sua
destacabilidade quando apresenta, por exemplo, “uma construção sintática simétrica, uma
metáfora, um trocadilho, um paradoxo” (MAINGUENEAU, 2013, p. 227). Essas manobras
linguísticas tornam o enunciado mais facilmente memorizável:
(4)Para que você não vire uma amiga tóxica e tente diminuir os outros
para se sentir melhor, tente se esquecer das qualidades da sua amiga.
Em (4) o enunciador constrói um enunciado forte de maneira interessante. A estrutura
sintática hipotática17 justifica a extensão do enunciado e ao mesmo tempo dificulta a sua
destacabilidade (afinal, como já mencionamos, textos longos não são facilmente
memorizáveis). Porém a precisão e a criatividade na escolha lexical favorecem o processo de
destaque. Em amiga tóxica o enunciador combina elementos semanticamente opostos: amiga
está no campo semântico do fazer bem, enquanto tóxica, do fazer mal. Daí o sintagma amiga
tóxica produzir um efeito atraente – e cômico, quando pensado para enunciatários
adolescentes. A destacabilidade de (4) seria mais efetiva num paratexto, num processo de
externalização, como, de fato, aconteceu:

Boer (2008:156) argumenta que a hipotaxe envolve estruturas cujos elementos são interligados com estatutos
diferentes, “no sentido de que estabelece relação entre um elemento subordinante e outro subordinado. O
primeiro com autonomia sintático-semântica e o segundo dependente do primeiro”. Essa relação de dependência,
portanto, torna a destacabilidade menos produtiva – e realizável.
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Figura 3 – Paratexto da editoria Comportamento
Fonte: Revista Capricho (ed. 1208, 2015, p. 83).

Figura 4 – Título da reportagem
Fonte: Revista Capricho (ed. 1208, 2015, p. 82).

Observamos que nas Figuras 3 e 4 o sintagma amiga tóxica foi reconfigurado para ser
destacado. Na Figura 3, a expressão nominal tornou-se verbal, enquanto, na Figura 4, o
sujeito enunciador operou no campo semântico – veneno e tóxico coabitam numa esfera de
sentidos relacionados ao fazer mal. Nesse aspecto, o destacamento no interior do próprio texto
elevou tal sintagma a uma posição de destaque, sendo necessário, porém, que o leitor volte ao
texto-fonte para compreendê-lo – embora os subtítulos já antecipem parte de sua força
semântica. Essa relação de dependência entre a frase destacada e o texto-fonte consiste num
destacamento fraco, em que “a frase destacada difere ligeiramente de sua contraparte no
texto-fonte” (MAINGUENEAU, 2014, p. 18, grifo nosso).
d) Por seu valor generalizante: nesse caso, os enunciados destacados costumam
encerrar saberes generalizantes sobre os temas de que tratam, condensam a posição defendida
pelo enunciador. Todos os enunciados elencados nas alíneas anteriores apresentam essa
condição:
(5) É preciso ser madura e ter coragem para assumir que outra
pessoa é melhor do que você em alguns aspectos.
(6) As pessoas têm gostos diferentes e sempre vai ter quem te ache
muito mais interessante.
(7) E, por fim, assuma que nem todo mundo na vida vai gostar de
você mesmo.
(8) Para que você não vire uma amiga tóxica e tente diminuir os
outros para se sentir melhor, tente se esquecer das qualidades da sua
amiga.
Em (5), (6), (7) e (8) os enunciados encerram posicionamentos do sujeito enunciador
sobre o que diz. Concordando com Maingueneau (2014), percebemos que no nosso corpus a
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ocorrência produtiva de enunciados destacados promove a constituição do ethos do sujeito
aforizador enquanto locutor que está no alto, que tem autoridade, autonomia para tecer
conselhos. Trata-se do indivíduo autorizado, “que exprime uma totalidade vivida: seja uma
doutrina ou uma concepção vaga de existência” (MAINGUENEAU, 2010, p. 14). Sendo
assim, o sujeito enunciador do discurso de autoajuda reveste-se de uma autoridade que lhe
permite aconselhar seus enunciatários mesmo com enunciados generalizantes.
Nesse sentido, a aforização funciona no plano do discurso de autoajuda, cujo
funcionamento exige relações entre um sujeito aconselhador, aquele mais experiente, seguro,
autossuficiente; e um aconselhado, aquele indeciso, inseguro, em busca de soluções para suas
angústias. Essa relação sob a forma de binômio é típica da enunciação aforizante, em que se
“institui uma cena de fala onde não há interação entre dois protagonistas colocados num
mesmo plano. [...] a aforização tem como efeito centrar a enunciação no locutor”
(MAINGUENEAU, 2010, p. 13, grifos nossos).
Argumentamos que a enunciação aforizante está a serviço da orientação desse tipo de
discurso. Em pesquisa semelhante, Brunelli (2011, p. 134) também constatou que livros de
autoajuda tradicional recorrem a enunciados formulados como saberes generalizantes, de
forma a ensinar fórmulas infalíveis para a realização bem-sucedida de diversas tarefas:
“Espécie de manual de sobrevivência para o homem pós-moderno, o discurso de autoajuda
dispensa as discussões de suas teses ao apresentá-las como verdades inquestionáveis”.
Focalizando a constituição linguística desses enunciados, observamos que o valor
generalizante também é tributário de expressões com tom universal (em (7), o registro de todo
mundo) e da subversão da categoria de pessoa, que, segundo Fiorin (1996), consiste em
pessoalizar enunciados impessoais, manobra realizada a partir do uso de você em (5), (7) e (8)
com valor genérico, promovendo efeito de “instância que fala a uma espécie de ‘auditório
universal’” (MAINGUENEAU, 2010, p. 13). Essa subversão implica considerar você não
como sujeito empírico, aquele que lê, mas como todos os leitores em potencial da revista
Capricho. Por conta disso, o pronome passa a ser referencialmente vazio.
3.2 ENUNCIADOS DESTACADOS POR NATUREZA
Os enunciados destacados por natureza são aqueles que, de maneira constitutiva,
existem fora de qualquer texto: provérbios, slogans, máximas (MAINGUENEAU, 2011). Ao
contrário dos enunciados destacados de um texto, em que se pode localizar a fonte dos
dizeres, os enunciados destacados por natureza circulam como fenômenos de citação sem
autor, já são cristalizados socialmente, memorizados pelos enunciadores. Vejamos os
seguintes título e subtítulo:

Figura 5 – Reportagem da editoria Sexo
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Fonte: Revista Capricho (ed. 1207, 2015, p. 84).

Na Figura 5, o enunciado “Epa! Agora é a hora?” representa o que Maingueneau
(2008b) chama de fórmula: enunciados curtos (por isso são facilmente memorizados), com
organização pregnante (pela prosódia, rimas internas, paradoxo), que circulam no interior de
uma comunidade mais ou menos restrita. Tal enunciado foi destacado para posição de título
não por estar no texto-fonte, mas por ser uma fórmula sentenciosa compartilhada socialmente,
funciona como um enunciado autônomo. Essas mesmas características envolvem “Acerte os
ponteiros!”, no subtítulo, que não significa, literalmente, acertar os ponteiros de um relógio,
mas no eixo da autoajuda, convidando o leitor a repensar determinada situação – neste caso, o
sexo.
Ambos os enunciados dispensam um texto-fonte para atribuir-lhes autoria, o que lhes
permite integrar textos de discursos variados, uma vez que o seu sentido assume contornos a
depender da discursividade que os evoca. Por exemplo: “Epa! Agora é a hora?” poderia
coexistir, sem problemas, no discurso sobre o casamento (é a hora certa para casar?), sobre a
escolha profissional (qual profissão seguir?), sobre ser pai/mãe (com que idade ter filhos?).
Nesse sentido, esse enunciado detém um efeito “coringa”, já que, por ser referencialmente
vazio, se modela conforme a discursividade em que aparece.
Isso também acontece na Figura 6:

Figura 6 – Intertítulo de reportagem da editoria Comportamento
Fonte: Revista Capricho (ed. 1206, 2015, p. 73-75).

O intertítulo destacado constitui uma frase sentenciosa, pois, conforme apontamos,
independe de um texto-fonte para circular. Porém, se pensarmos na posição que ocupa (a de
título de um paratexto), ele não precisaria, de alguma forma, se integrar ao corpo do texto?
Trata-se, então, de uma propriedade das fórmulas discursivas: elas funcionam em
comunidades específicas. “King Kong nível Titanic” certamente causará estranheza a um
enunciatário que não seja adolescente ou que não interaja com essa comunidade.
O discurso de autoajuda encena que enunciador (jornalista) e enunciatário
(adolescente) compartilham interesses em comum, possuem afinidades; o enunciador
“pressupõe pragmaticamente que ele mesmo e seu alocutário são mesmo dessa comunidade”
(MAINGUENEAU, 2011, p. 43). Falamos, portanto, em efeito de pertencimento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, examinamos o funcionamento de enunciados destacados no discurso de
autoajuda para adolescentes. Situamos esse discurso no bojo de relações da enunciação
aforizante, em que os enunciados são pensados de maneira autônoma e funcionam numa
lógica não orgânica de texto. Problematizamos a natureza sintático-semântica desses
enunciados, demonstrando que a sua própria constituição interna favorece a destacabilidade.
No plano discursivo, esses enunciados contribuem, com efeito, para a constituição do
ethos do discurso de autoajuda para adolescentes. De um lado, os enunciados destacados de
um texto constroem a imagem de enunciador que fala do alto, que tem domínio sobre o que
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diz; do outro, os enunciados destacados por natureza promovem um efeito de pertencimento
entre os dois sujeitos da enunciação (aconselhador e o aconselhado).
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“PRONTA PARA BILHAR MUITO, AQUARIANA?”:
o ethos do discurso de autoajuda para adolescentes
Cláuberson Correa Carvalho18
Marize Barros Rocha Aranha19
RESUMO
Análise do ethos do discurso de autoajuda para adolescentes sob a perspectiva da Análise do Discurso de linha
francesa. Adotamos uma concepção de ethos fundamentada em Maingueneau (2008a, 2008b), que privilegia a
análise do intradiscurso. O corpus compreende edições publicadas pela revista Capricho. Os resultados apontam
os efeitos de sentidos (empatia, espontaneidade, certeza, autoridade) estabelecidos no contrato de comunicação
firmado por essa revista.
Palavras-chave: Discurso. Autoajuda. Ethos.

1 INTRODUÇÃO
Neste texto, analisamos o ethos do discurso de autoajuda para adolescentes,
percebendo como os elementos linguísticos produzem determinados efeitos de sentidos
(adesão, empatia, certeza, segurança, dúvida) nos sujeitos da enunciação. Falamos em
enunciados porque tratamos de estruturas que funcionam numa ordem comunicativa
específica. Isto é, frases pensadas numa atividade de interação real: o discurso de autoajuda
para adolescentes.
Situamos os mecanismos linguísticos na esfera discursiva de investigação da
linguagem, refutando a ideia de que os modos de dizer são fruto do acaso, quando, na
verdade, estão a serviço de uma orientação claramente discursiva. Pensamos em interlocutores
que possuem o mínimo de conhecimento entre si e, em virtude disso, produzem enunciados
com propriedades formais estratégicas.
Entendemos que a comunicação humana constrói cenas, as quais modelam o discurso
conforme um conjunto de estratégias pensadas no interior de um contrato de comunicação
preestabelecido. Esse contrato pressupõe um acordo de reciprocidades, de práticas que
nivelam as representações linguageiras dos parceiros da comunicação. Tanto o enunciador
quanto o enunciatário devem partilhar de uma competência linguageira semelhante,
facilitando o efeito de adesão do discurso.
Esse efeito de adesão decorre das representações, das imagens que o enunciador faz de
si e das que o enunciatário faz de seu enunciador. Isso se dá nas tramas do discurso. Daí
optamos por trabalhar a noção de ethos na Análise do Discurso de orientação francesa
(doravante AD), com os trabalhos de Dominique Maingueneau.
Dessa forma, este texto está organizado em duas grandes seções: a primeira discute os
conceitos que nos fundamentam – ethos discursivo, contrato de comunicação, discurso de
autoajuda – e a segunda apresenta a análise do corpus e a discussão dos resultados.
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2 DISCUSSÃO TEÓRICA
Nesta seção, apresentamos uma discussão sobre os conceitos que ancoram esta análise.
Partimos de uma noção de ethos que privilegia o intradiscurso – a projeção de imagem do
enunciador se faz nos modos de dizer de seus enunciados.
2.1 ETHOS DISCURSIVO
O conceito de ethos, embora pertencente à tradição retórica20, é concebido neste
trabalho no bojo de relações da AD, retomando as orientações de Dominique Maingueneau
(2008a, 2008b). Justificamos nosso recorte em virtude de tal autor situar seu conceito em um
quadro de análise que privilegia gêneros discursivos “instituídos”, em oposição aos gêneros
conversacionais. Interessam-lhe gêneros em que os sujeitos assumem papéis preestabelecidos,
com certa estabilidade durante o evento comunicativo. Situação que compreende nosso
objeto, a revista Capricho, na qual as posições de sujeito enunciador e sujeito enunciatário não
parecem variar durante as narrativas jornalísticas.
Entendemos ethos numa perspectiva ampla, como elemento constitutivo dos discursos,
no sentido de estreitar (ou não) a relação entre os sujeitos envolvidos no processo de
enunciação. Estreitar a relação significa promover um efeito de empatia, de adesão do
coenunciador21 à posição discursiva assumida pelo enunciador quando da produção de seu
discurso. Isso fica mais evidente em gêneros argumentativos, quando a adesão do
coenunciador torna-se crucial para o funcionamento do gênero. Em outros gêneros, no
entanto, a intencionalidade talvez não seja a de convencer, mas reivindica, demanda, de
alguma forma, uma atitude do destinatário.
Para Maingueneau (2008a), ethos designa a projeção de imagem do enunciador em seu
próprio enunciado, sem que, explicitamente, fale sobre si. Trata-se de um conjunto de
sentidos que são atribuídos a um enunciador a partir de seu enunciado: “[...] dir-se-ia que o
ethos se desdobra no registro do ‘mostrado’ e, eventualmente, no ‘dito’. Sua eficácia decorre
do fato de que envolve de alguma forma a enunciação sem ser explicitado no enunciado”
(MAINGUENEAU, 2008a, p. 70). Esse conceito desenvolve-se nas margens do dito, do
“aparente” no enunciado.
Reforçamos que o ethos discursivo não se remete às características físicas ou
comportamentais do enunciador (seus atributos “reais”), embora a elas esteja associado. Esse
ethos mobiliza a exterioridade linguística a qual está constitutivamente na realidade
intradiscursiva, nos modos de dizer. Maingueneau (2008b) chama atenção para o fato de que,
além do intradiscurso, outros elementos não verbais também interferem na construção do
ethos. Em um texto escrito, por exemplo, a construção do ethos perpassa as bases do
linguístico, como a escolha das palavras, a força dos argumentos, a organização do texto. O
ethos permanece no intradiscurso. Diferente de um texto oral, em que, além das bases
linguísticas, elementos não verbais entram em cena, como mímica, tom de voz, vestimenta,
postura, aparência do locutor.
Concebemos a incorporação do ethos discursivo numa instância maior que a realização
do próprio enunciado: a cena de enunciação. Os enunciados derivam de lugares socialmente
construídos, onde os sentidos circulam, ecoando certos posicionamentos acerca dos sujeitos
que os assumem. Há um “mundo” associado ao interlocutor, o qual se “corporifica” a partir
Maingueneau (2008b) argumenta que o ethos no campo retórico se refere à imagem de boa impressão que o
orador deseja projetar de si para convencer o auditório a que se dirige. Trata-se de um processo de
convencimento.
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de cenas de enunciação. Maingueneau (2008b) propõe três cenas: a) cena englobante: referese, de imediato, ao efeito pragmático do texto: discurso literário, científico, jornalístico,
religioso etc., caracterizados por haver motivações pragmáticas definidas; b) cena genérica:
compreende um gênero ou subgênero do discurso, uma “instituição discursiva”, cujos limites
já são conhecidos pelos enunciadores – sermão, ladainha, editorial, resenha crítica etc.; c)
cenografia: representa a cena de fala que configura certo discurso; a cenografia é demandada
pelo próprio texto. A cenografia de uma notícia pode ser cômica, dramática, interativa,
didática. Cada gênero constrói cenografias distintas. Há certos gêneros, porém, que não
possuem cenografias, já que dispõem de formas fixas de organização – portaria
administrativa, bula, atestado de óbito.
Considerando a cena enunciativa da revista Capricho, percebemos que o discurso de
autoajuda aparece como elemento da cenografia então proposta. Por se tratar de um produto
midiático, a cena englobante é o discurso jornalístico por excelência, cuja cena genérica
compreende gêneros também jornalísticos (carta ao leitor, notícia, reportagem, comentário). A
cenografia dessa revista, o modo de organização da enunciação, configura-se na autoajuda, na
condução de aconselhamentos. A enunciação toma o discurso de autoajuda como cenografia
narrativa, como estratégia de construção textual, considerando, claro, a projeção de imagem –
o ethos – que deseja incorporar em seu público:
A cenografia, com o ethos que dela participa, implica um processo de
entrelaçamento paradoxal: desde sua emergência, a fala pressupõe uma certa cena de
enunciação que, de fato, se valida progressivamente por essa mesma enunciação. A
cenografia é, assim, ao mesmo tempo, aquela de onde o discurso vem e aquela que
dele engendra; ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la,
deve estabelecer que essa cena de onde a fala emerge é precisamente a cena
requerida para enunciar, como convém [...] (MAINGUENEAU, 2008a, p. 77,
grifos nossos).

Essa “conveniência” do enunciado, causada pela escolha da cenografia mais
“adequada”, decorre do contrato e das estratégias que pretende mobilizar para causar algum
efeito em seu enunciatário.
2.2 O DISCURSO DE AUTOAJUDA PARA ADOLESCENTES
Entendemos o discurso de autoajuda como um conjunto de ideias que orientam os
leitores em relação à descoberta, ao cultivo e ao emprego de seus “recursos interiores para a
realização de todos os seus desejos e sonhos” (CHAGAS, 2002, p. 85).
Ao classificar a literatura de autoajuda, o pesquisador Arnaldo Chagas (2002, p. 89)
utiliza a orientação de Tania Salem (1992), que a organiza em duas vertentes: a) vertente
psicológica: os livros abrangem conceitos da Psicologia e da Psicanálise, propondo
“soluções” e “alternativas” para o homem conviver em sociedade. Destacam-se as temáticas
sobre amizade, relacionamento, temperamento, qualidade, defeitos, dificuldades, superação,
autoestima; b)vertente esotérica: estimula as potencialidades mentais, o aperfeiçoamento
espiritual do sujeito, visando à paz e ao equilíbrio. A ideia é ensinar o leitor a potencializar os
poderes da mente.
Segundo Chagas (2002, p. 91), os chamados manuais “mentalistas” se fundamentavam
nas crenças da filosofia espiritual e na sabedoria oculta das sociedades antigas.
Acrescentavam, também, elementos extraídos das religiões, da tradição esotérica e da
psicologia subliminar do eu. Eles constroem “receitas” para cultivo e aprimoramento das
faculdades mentais, apresentando técnicas que permitem a aplicação prática na vida. Isto é, os
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autores legitimam tais receitas nos apontamentos clássicos, esotéricos, religiosos e propõem a
aplicação desses ensinamentos na vida do leitor. Para esses manuais, o sofrimento, por
exemplo, corresponde à má utilização da mente.
A função da literatura de autoajuda está na solução de problemas individuais. Segundo
Rüdiger (1996), essa literatura trabalha com remédios supramorais, que “tratam” as
preocupações do indivíduo em relação à percepção social de um conflito ligado à própria
personalidade.
Pensar o discurso de autoajuda para adolescentes sob essa perspectiva significa
problematizar a natureza do enunciatário22 adolescente na cena enunciativa para ele
elaborada. Entram em jogo as especificidades dessa fase da experiência humana que constitui
um período de transição, transformação biológica, psicológica e sociocultural. Esse momento
de transição carrega um conjunto de elementos temáticos que vão construir o fio do discurso,
como, por exemplo, sentimento de incompletude, crise de identidade e necessidade de
aceitação; envolvendo também, segundo Fornari e Souza (2001), estratégias de narrativa
específicas: textos narrados em primeira pessoa, história de vida em que o sujeito relata a
descoberta de suas forças mais íntimas e a maneira como as empregou para superar seus
problemas individuais, a exemplo da Figura 1, cujo subtítulo já antecipa se tratar de uma
narrativa formulada com tom de autoajuda.

Figura 1 – Reportagem da editoria Na Real
Fonte: Revista Capricho (ed. 1207, 2015, p. 86).

Nesse cenário, a adolescência configura-se, sobretudo, como “uma etapa marcada por
tormentos e conturbações vinculadas à emergência da sexualidade” (BOCK, 2007, p. 64). De
um lado, estão os conflitos relacionados a uma crise existencial; do outro, os relacionados ao
amadurecimento do corpo. A fase da adolescência relaciona “problemas” que partem do
desenvolvimento biológico e chegam ao nível existencial, criando redes de crise identitária
bastante frequentes e intensas.

Neste trabalho, os termos “enunciatário”, “coenunciador”, “interlocutor”, “público” e “destinatário” são
considerados sinônimos, assim como “enunciador” e “locutor”.
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3 ANÁLISE DO CORPUS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção, procedemos à análise do corpus, a fim de examinar como os mecanismos
linguísticos favorecem a constituição do ethos do discurso de autoajuda.
3.1 MOSTRATIVOS, DÊIXIS E FORICIDADE
Castilho (1993) propõe categorizar como mostrativos os pronomes pessoais ele e o, o
artigo definido o e os pronomes demonstrativos o, este, esse, aquele, isto, isso, aquilo23. Isso
por conta das propriedades sintático-semânticas que eles compartilham: retomar conteúdos e
indicar a posição espacial, temporal ou textual ocupada pelo referente.
Sobre a primeira propriedade sintático-semântica (a de retomar conteúdo), Castilho
(1993, p. 122) fala em foricidade, no sentido de indicar “o processo de designação, no qual
um significante corresponde a um referente” e “os processos de retomada de conteúdos”.
Sendo assim, a foricidade refere-se à articulação semântico-textual de retomada de conteúdos
verbais já citados no texto ou na situação de fala, reativados, sempre que necessário, à
lembrança dos interlocutores.
A foricidade está, portanto, relacionada aos mecanismos de coesão textual. Citando
Halliday-Hasan (1976, p. 31-84), Castilho (1993, p. 123) elenca três processos de referência:
a) referência pessoal, que retoma o momento de fala pela categoria de pessoa (pronomes
pessoais e possessivos); b) referência demonstrativa, que retoma objetos mencionados no
texto, localizando-os no espaço e no tempo (artigos, demonstrativos e advérbios de lugar); e
c) referência comparativa, que retoma objetos do discurso, comparando-os (uso de assim,
como, tal). Em “Um homem entrou esbaforido pela sala. O homem/ esse homem / esse/ ele
parecia atarantado”, as classes grifadas (artigo e pronomes) são fóricas ou remissivas.
A foricidade, no entanto, envolve também “um processo de localização de entidades
no eixo do espaço e do tempo que parece distinto da pura e simples retomada de conteúdos”
(CASTILHO, 1993, p. 122). Trata-se da dêixis, processo de localização de enunciados nas
coordenadas espaço-temporais. No enunciado “Este livro me pertence, mas aquele eu não sei
de quem é”, os mostrativos este e aquele localizam o referente livro no espaço da enunciação:
próximo e distante do enunciador, respectivamente.
Considerando o enunciado “O aluno disse que ele não gosta de aulas de português”,
verificamos que o pronome ele pode tanto desempenhar relações fóricas quanto dêiticas. Se
entendermos que ele retoma o referente aluno, falamos em interpretação fórica, mas, se o
entendermos como outra pessoa da situação de fala, falamos em interpretação dêitica.
Enquanto a foricidade retoma, a dêixis indicia. Por isso Castilho (1993) argumenta que há
diferença entre retomar e indiciar.
Por trabalharmos como um corpus textual, as ocorrências de foricidade são bastante
produtivas. Elas conferem sequência lógica, progressão e encadeamento à sequência da
narrativa desenvolvida nas reportagens. Percebemos também elementos dêiticos na
composição dos textos, muitas vezes com função extralinguística, considerando o contexto
situacional e o público a que a revista se dirige. Consideremos o parágrafo a seguir:
Ela está lá quando você acorda e quando vai dormir. Além dos seus pais, uma irmã
pode ser o relacionamento mais (in)tenso da sua vida. Um russo, o escritor Leon
Tolstoi, dizia que famílias felizes são sempre iguais, mas os forninhos das outras
despencam cada um de uma forma. (ok, estamos adaptando, já que um russo do
século 19 não é tão de boa assim.) Mas é bem isso: ter uma irmã pode ser complexo,
Apesar de reconhecer três classes gramaticais sob o rótulo de mostrativos, Castilho (1993) investiga, com
detalhes, as formas este, esse, aquele, isto, isso, aquilo.
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divertido e único. Até porque as famílias de hoje têm diversas caras e seu ninho
pode ter um jeito só dele de ser feliz (CAPRICHO, ed. 1207, p. 80, 2015).

O parágrafo de abertura da reportagem situa o tema de que irá tratar. Focalizando a sua
natureza linguística e textual, observamos os seguintes elementos. Em “Ela está lá quando
você acorda e quando vai dormir”, o pronome ela opera no eixo da remissão exofórica, isto é,
remissão a conteúdos não verbalizados, mas presentes na situação discursiva. O contexto
situacional e a temática da reportagem já colaboram para preencher semanticamente o
pronome. O mesmo acontece com o mostrativo lá, que não se refere à distância entre os
sujeitos quando do momento de enunciação (o eixo espacial), mas à situação discursiva, em
termos de companhia, proximidade, participação. O lá dêitico indicia uma situação de
afetividade entre os sujeitos, e não uma relação espacial, como tradicionalmente sua
semântica é rotulada.
Em “Mas é bem isso: ter uma irmã pode ser complexo, divertido e único.”, o pronome
isso se realiza no eixo da textualidade, conferindo encadeamento ao enunciado que o segue.
Nesse ponto, falamos em processo de foricidade endofórica, pois a remissão acontece no
próprio texto, retomando conteúdos já citados ou que ainda serão. O mesmo ocorre com o
pronome outras em “Um russo, o escritor Leon Tolstoi, dizia que famílias felizes são sempre
iguais, mas os forninhos das outras despencam cada um de uma forma.”. Pela relação interna
ao próprio enunciado, o outras, por tradição seguido de um nome (por ser indefinido), aparece
sem referente próximo, que foi apagado em virtude da coesão textual – o contexto textual
permite inferir que o sintagma completo seria “outras famílias”.
Essas mesmas relações acontecem nos enunciados da Figura 2:

Figura 2 – Texto da editoria Sexo
Fonte: Revista Capricho (ed. 1207, 2015, p. 84).

No enunciado “37% acham que, às vezes, demoram muito para chegar lá...”, o dêitico
lá não indica noção espacial. Ele deve ser entendido como elemento fórico, cuja referência é
exofórica. O contexto situacional e a editoria da revista (sexo) em que aparece permitem
inferir que lá corresponde, na verdade, ao vocábulo orgasmo. A situação discursiva
ressignifica o que seria um dêitico espacial em elemento fórico. Daí pensarmos que os
mecanismos da língua produzem sentidos em enunciados reais, funcionando a serviço de uma
discursividade. Poderíamos ainda problematizar a ocorrência de lá em substituição a orgasmo.
Certamente o fato de a revista dirigir a adolescentes contribui para a seleção lexical
empreendida. Todos os fatores extralinguísticos regulam a ordem da língua, de modo que a
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estrutura dos enunciados não é pensada como fruto do acaso, mas como operação estratégica,
mobilizada num domínio específico.
3.2 MARCADORES CONVERSACIONAIS
Situamos os marcadores conversacionais (MC, doravante) nos trabalhos de Marcuschi
(2003), que os define como elementos do texto conversacional que operam tanto no nível
comunicativo (no fluxo da comunicação) quanto na organização sintática (na disposição
estrutural das informações). Pensamos nessa categoria analítica em virtude de o texto da
revista Capricho apresentar-se repleto de marcas de oralidade, isto é, um texto muito próximo
à fala. E isso designa mais do que processos de construção textual. Denota estratégias que
visam promover efeitos de empatia entre enunciador jornalista e enunciatário adolescente.
Como consequência, as “barreiras” entre esses sujeitos da enunciação se tornam menos
rígidas e mais difusas.
Marcuschi (2003) classifica os MC do tipo recursos verbais24 em sinais préposicionados e pós-posicionados.
a) sinais pré-posicionados: são utilizados no início do turno ou da unidade
comunicativa. Normalmente, eles demarcam o turno de fala do enunciador ou o
encadeamento do tópico tratado.
(1) Ok, você já ouviu falar muito sobre ela. Afinal, é adolescente, e nessa fase, os
hormônios enlouquecem. E o que isso tem a ver com os cravos e as espinhas que teimam
em aparecer? É que alguns desses hormônios estimulam a produção de sebo pelas glândulas
sebáceas, responsáveis pela oleosidade da pele (CAPRICHO, ed. 1997, 2014, p. 43, grifo
nosso).
(2) Em 2012, a blogueira do Depois dos Quinze saiu da casa da mãe, em Leopoldina
(MG), para se jogar em São Paulo e, desde lá, adora conhecer os cantos bonitinhos da
cidade. Foi pensando nisso que decidi levá-la à minha doceria preferida: a Brigadeiro Café,
em Pinheiros. [...] Chegando lá, ainda deixaram a gente fazer o tal do brigadeiro na
cozinha! Bom, foi aí que descobri algo novo sobre a Bru: assim como eu, ela não sabe
cozinhar! [...] (CAPRICHO, ed. 1195, 2014, p. 22, grifos nossos).
(3) Sim, os xampus para os cabelos oleosos são feitos para você. Mas, se usados em
excesso, podem causar o efeito rebote, ou seja, fios ainda mais oleosos. Por isso, alterne o
xampu específico com outro para cabelos normais, qualquer um de que você goste
(CAPRICHO, ed. 1195, 2014, p. 43, grifo nosso).
(4) Não se esqueça de hidratar o corpo e beba água o tempo todo! Você pode nem
perceber, mas isso fará diferença. Ah: se não gostar de academia, encontre alguma
atividade física que combine com você. Pode ser bem diferente, tipo patinação. Quem sabe?
Experimente e cuide do seu corpo e da sua saúde! (CAPRICHO, ed. 1195, 2014, p. 87,
grifo nosso).

Nos exemplos acima, os marcadores conversacionais em negrito representam sinais préposicionados, isto é, recursos linguísticos que iniciam o turno de fala (neste caso, o parágrafo)
ou favorecem a progressão dos tópicos tratados (função de sequência textual). Para além
dessas funções, os marcadores promovem determinados efeitos de sentido, sobretudo
relacionados à interação verbal. Nesse aspecto, dialogamos com os trabalhos de Guerra

Marcuschi (2003) argumenta que os marcadores conversacionais se estruturam em recursos verbais (por
expressões linguísticas), recursos não verbais (olhar, riso, gesticulação) e suprassegmentais (pausas e tom de
voz). Como nosso material de análise pertence ao suporte impresso, privilegiamos os recursos verbais.
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(2007) e Furlan (2013), que, apesar de utilizarem o termo marcadores discursivos, estudam
elementos de natureza semelhante aos que abordaremos aqui.
Em (1), ok assume função clara de reforçar a interação. Em termos de conversação, há o
efeito de que algo já foi dito antes, um saber presumido, compartilhado entre os enunciadores.
Guerra (2007) atribui a esse marcador função de sequenciamento interativo do tipo iniciador.
Ele reforça um efeito de espontaneidade do texto, construindo uma cena de intimidade, típica
de relação afetuosa de amizade. Os MC favorecem a construção de uma cena enunciativa
mais descontraída, cujo texto parece estar mais próximo da fala do que da escrita. Trata-se
claramente de uma estratégia discursiva empregada por um sujeito que conhece o
funcionamento do contrato de comunicação aí vigente.
O mesmo parece acontecer em (3), quando o enunciador inicia seu turno de fala com
sim. Esse MC sinaliza, novamente, um pré-construído25 relacionado à adolescência – fase em
que há potencial produção de hormônios afetando, por exemplo, a oleosidade dos cabelos. Ao
utilizar sim, o sujeito enunciador projeta a imagem de quem conhece muito bem essa fase,
antecipando, de imediato, que o tópico de que irá tratar é decisivo para a adolescente. O MC
sim promove um efeito de certeza à enunciação, como se o sujeito enunciador detivesse
autoridade para falar sobre o assunto.
Em (2), o MC bom, foi aí desempenha função essencialmente textual. Como se trata de
uma narrativa de autoajuda, a ideia é torná-la mais “fluente” possível, isto é, a narrativa se
constrói de modo semelhante às narrativas orais (a conversação), cujos operadores coesivos se
diferem em parte dos operadores do texto escrito. Assim como em (1), o MC denota um efeito
de espontaneidade, porém mais relacionado à progressão dos enunciados.
Em (4), observamos o MC ah. Este uso potencializa ainda mais o efeito de que o texto
possui mais traços da língua falada do que da língua escrita. Isso porque ah reflete um efeito
de hesitação: é como se o sujeito enunciador se esquecesse de mencionar algo e, ao lembrar,
recupera o turno para tratar do tópico “esquecido”. A hesitação é característica determinante
do texto falado informal, em que “há uma interrupção no fluxo informacional devido a uma
má seleção futura, resultando em um enunciado ainda não concluído” (FÁVERO;
ANDRADE; AQUINO, 2012, p. 60). No texto escrito, a hesitação pode ser suprimida com a
simples reescrita do texto, sem que isso seja perceptível. No enunciado (4), o sujeito
enunciador faz questão de demonstrá-la, a fim de reforçar o efeito de espontaneidade exigido
pelo contrato de comunicação estabelecido na/pela revista Capricho.
b) sinais pós-posicionados: Marcuschi (2003, p. 68) orienta que os sinais pósposicionados estão situados no final do turno de fala ou na conclusão de um subtópico.
(5) Vênus entra no seu signo e, com isso, começa um nova fase na sua vida e no amor.
Você deve se sentir mais ousada, com coragem para arriscar, viver coisas novas e ir além
do óbvio. [...] Se você estiver solteira, aproveite e não fique dentro de casa sem fazer nada!
E os meninos vão te perceber de longe, viu? Pronta para brilhar muito, aquariana?
(CAPRICHO, ed. 1196, 2014, p. 87, grifo nosso).
(6) O garoto de Sagitário: ele deverá colar nos amigos como nunca e, como consequência,
se interessar por meninas da turma ou que ele conheça por meio da galera. Já sabe o que
fazer, né? Boa sorte! (CAPRICHO, ed. 1196, 2014, p. 86, grifo nosso).
(7) Eu e minha irmã nos odiamos por boa parte da adolescência – assaltos ao guardaroupa tiveram muito a ver com isso –, mas hoje somos amigas. É que vivendo sob o mesmo
teto vocês disputam espaço físico, atenção dos pais, grana pra sair etc. Normal rolar uma
rivalidade. Só não deixa abusar disso. E lembre que, se sua irmã é agressiva, é porque

Para Maingueneau (1998, p. 114), o pré-construído integra “certos enunciados anteriores mantidos no interior
da mesma formação discursiva ou numa formação adversa”.
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também tem as inseguranças dela. Afinal, você é a que fala inglês, né? [...] (CAPRICHO,
ed. 1195, 2014, p. 74, grifo nosso).
(8) Vou fazer um book! E agora? Calma, amiga, chegamos! Strike a pose. Melhor
presente ever: o amigo da Dayane Mendes, 15 anos, vai dar um book de presente para ela.
Maravilhoso, né? Mas... e aí, que roupar usar? Calma, Day, a gente te ajuda! (CAPRICHO,
ed. 1195, 2014, p. 63, grifos nossos).

Nos exemplos acima, encontramos MC com duas funções específicas: feedback e
checking, ambas voltadas à interação. Os marcadores com função de feedback “expressam
uma nítida orientação por parte do ouvinte em relação ao falante, através da manifestação de
um acompanhamento atencioso da fala do outro” (GUERRA, 2007, p. 62). Já os com função
de checking “expressam nítida orientação por parte do falante em direção ao ouvinte, através
da busca de uma aprovação discursiva” (GUERRA, 2007, p. 62). Em outras palavras,
enquanto estes buscam uma aprovação em relação ao tópico tratado, aqueles estão orientados
para o prosseguimento da conversação, para checar a atenção do interlocutor.
Nos enunciados (5) e (8), os MC viu? e e aí exercem a função de feedback, pois estão
mais orientados a perceber se o leitor está de fato acompanhando a narração. Em (5), o sujeito
enunciador constrói uma cena clara de autoajuda, traçando conselhos amorosos à leitora da
revista. O MC viu? aparece como sustentador do tópico tratado, uma espécie de “cobrança”
de atitude do enunciatário adolescente, que precisa “ir além do óbvio”. Em (8), o MC e aí
também exerce a função de antecipar uma possível pergunta desse enunciatário.
Em (6), (7) e (8) o MC né expressa a função de checking. No nosso corpus, esse MC
aparece com bastante regularidade; é o principal marcador, o que nos permite inferir que o
sujeito enunciador da revista Capricho busca, constantemente, a aprovação do interlocutor em
relação aos enunciados. O né é mais um elemento que constrói a cena de espontaneidade, de
intimidade entre os sujeitos do contrato de comunicação. Isso fica evidente nas pistas
linguísticas materializadas nos enunciados as quais revelam um sujeito menos jornalista e
mais adolescente, percepção também defendida por Mira (2001, p. 78), segundo a qual a
revista passa a ocupar o lugar de irmã ou amiga da leitora, “conversando sobre os seus
problemas mais íntimos”.
Em pesquisa semelhante, Furlan (2013) também constatou que o discurso de autoajuda
para adolescente constrói uma cena mais espontânea, menos rígida, diferentemente do
discurso de autoajuda tradicional, em que o sujeito enunciador se posiciona como dono da
verdade e do saber. Quando o enunciatário é um adolescente, a tessitura do discurso se
modela de forma a atenuar o caráter de autoridade que é inerente à literatura de autoajuda. E
essa forma de atenuar se manifesta a partir de marcas linguísticas. Como consequência, o
sujeito enunciador encena ser “amigo” da adolescente, com quem pode conversar, sem
restrições, sobre qualquer tema:
As ocorrências dos marcadores discursivos interacionais, que indicam uma relação
mais direta entre os interlocutores, ou seja, pelos quais os interlocutores se dirigem
um ao outro de maneira mais próxima ou íntima, representam, linguisticamente, uma
cena de interação próxima entre os enunciadores, mais propriamente um diálogo, o
que imprime ao texto um tom mais informal, próprio desse tipo de interação
(FURLAN, 2013, p. 62).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto, analisamos o ethos do discurso de autoajuda para adolescentes.
Escolhemos como corpus edições da revista Capricho, uma das principais publicações
brasileiras com foco no universo jovem. Nossa intenção foi identificar as bases linguísticas
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que caracterizam os modos de dizer desse tipo de discurso, entendendo-as num plano maior (o
discursivo), a fim de perceber quais efeitos de sentido as escolhas linguísticas manifestam.
A nossa visada apontou que o ethos do discurso de autoajuda para adolescentes
reclama, de um lado, efeitos de espontaneidade, em busca do envolvimento com o
enunciatário; e, do outro, efeitos de autoridade, na manifestação de certeza que caracteriza o
seu domínio.
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HISTÓRIA E LITERATURA EM EL SIGLO DEL VIENTO DE
EDUARDO GALEANO: NARRATIVAS A CONTRAPELO
Liana Márcia Gonçalves Mafra26
Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar as narrativas de Eduardo Galeano, autor da obra Memoria del
fuego-Siglo del Viento (1986). As narrativas de Siglo del Viento são produzidas a contrapelo da
história oficial do período, transgredindo a relação história e ficção, em técnicas narrativas que
subvertem a noção tradicional de gênero literário, a partir da história dos oprimidos, vítimas do
autoritarismo do momento. Então, a escrita de exílio e pós-exílio de Eduardo Galeano expressam a
transformação do escritor-jornalista para escritor-narrador das histórias da América.
Palavras-Chave: História. Literatura. Eduardo Galeano.

1. INTRODUÇÃO
A trilogia Memoria del Fuego, escrita por Eduardo Galeano, é formada por Los
nacimientos (1982), Las caras y las máscaras (1984) e El Siglo del Viento (1986). Na trilogia,
com lirismo e crítica, Galeano compôs a sua versão da história da América, desde suas
origens até o presente (1984), utilizando fragmentos heterogéneos, oferecendo-nos uma
“visão dos vencidos”, uma história “vista de baixo”, a contrapelo da história oficial.
O volume final da trilogia, El Siglo del Viento, publicado pós-exílio, compreende as
narrativas do século XX, de 1900 a 1984, composta de pequenas histórias – viñetas –,
baseadas em 475 fontes documentais, que contam as turbulentas histórias do século passado
na América. Ressaltamos que a produção de Memoria del Fuego é de escritor exilado, por
consequência dos atos das ditaduras no Uruguai e na Argentina, que decide contar suas
experiências e ainda o autor-pesquisador que baseia sua narrativa em pesquisa documental,
mas com uma composição escrita por metáforas, poética.
Neste artigo, o foco está na voz dos excluídos da América e dos excluídos de Galeano,
a partir dos estudos de Walter Benjamin. Sua responsabilidade enquanto intelectual de dar voz
aos oprimidos; as características internas de suas narrativas, tecendo tais reflexões com os fios
de sua experiência enquanto narrador. Desse modo, encontramos as personagens das
narrativas de Eduardo Galeano, a quem ele deu voz, a quem defendia. Também ressaltamos a
característica da escrita do escritor, como uma escrita subversiva, que desobedece os
aduaneiros dos gêneros literários e da fronteira entre história e literatura.
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2. SIGLO DEL VIENTO: uma narrativa a contrapelo
Los nadies27
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la
buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en
lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque
les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año
cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida,
jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Na transcrição do poema de Galeano, através de expressivas imagens, vemos quem
são os personagens de suas produções, a quem ele se volta, a quem dá voz. São vozes sem
rostos, rostos desfigurados ou negligenciados ou desaparecidos ou silenciados. Sujeitos
historicamente excluídos, em todas as formas de discurso e na sociedade. São figuras
oprimidas pelo tempo, pelo sistema, pela máquina. Exilados da história. Que estão apenas nas
estatísticas como números, dados, que vendem seus braços como força de trabalho para
sobreviver. Aqueles que não têm importância porque não são alguéns, são filhos de ninguéns,
são ninguéns.
É a voz emudecida deste personagem oprimido que Galeano tentar capturar. Em suas
andanças pelo mundo e, especificamente, pela América, o autor coloca-se como caçador das
vozes28 não contempladas/esquecidas contra a amnésia das histórias que merecem ser
recordadas e que foram excluídas da história oficial. Transformando los nadies em alguém.
Apresenta-se como escritor da história do ponto de vista dos povos
dominados/vencidos/excluídos, uma história alternativa da América Latina. Em suas
produções este propósito sempre esteve presente, capturando el universo por el ojo de de la
cerradura, narrando a micro-história dos nadies, acima de tudo, porque o autor concebe que a
verdadeira história latino-americana está evidenciada na experiência dos grupos subalternos.
Desse modo, as narrativas de Galeano associam-se à historiografia que se volta aos
que não possuem voz e foram esquecidos/negligenciados. Galeano se interessa pelas histórias
dos homens comuns. Desse modo, aliado a uma historiografia vista de baixo, a uma história
27

Presente em El libro de los abrazos. (1985) Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010a,
p.32.
28
O autor costumava se autodenominar um caçador de palavras, de histórias e um livro
póstumo foi lançado este ano com o título Cazador de historias, publicado pela editora Siglo
XXI, concluído um ano antes da morte do uruguaio.
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dos vencidos, na concepção de Benjamin, escreveu várias obras, subvertendo a narrativa
histórica e os gêneros literários.
Para Palaversich (1995), quando Galeano reescreve as histórias de outrem, ele
recupera, recria as vidas alheias, seleciona, interpreta e, em consequência, transforma o
invocado. Permite que suas memórias não sejam esquecidas, porque, segundo o autor, quem
nomeia, chama, e ninguém morre totalmente enquanto houver sua memória chamejando para
ser lembrada, rememorada, enquanto a palavra o trouxer: “Y alguien acude, sin cita previa,
sin explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso
ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo mientras no muera la palabra
que llamando, llameando, lo trae.” (GALEANO, 2003, p.200). Este alguém que é chamado,
que tem suas histórias registradas, é a própria América Latina, cujo objetivo principal do autor
é reconstruir a voz, a memória, a experiência histórica.
Em Memoria del fuego, Galeado volta-se a esses personagens, em busca de sua
história. Os indígenas, a população mestiça e negra do continente, as mulheres, os explorados,
os exilados, perseguidos, oprimidos, desconstruindo a imagem de agente histórico. As
histórias dessa variedade de sujeitos são alcançadas por meio de muitas vinhetas, pequenas
histórias, em Memoria del fuego, abarcando, assim, um número considerável de personagens,
com suas histórias individuais, que traduzem a macro-história da América.
Neste prisma, o autor traduz a história da América Latina de acordo com o
pensamento de Walter Benjamin (1994), no ensaio Sobre o conceito de história29,
interpretando a história do ponto de vista dos vencidos. Assim como, condiz com o perfil do
intelectual traçado por Said (2005), ao comprometer-se em representar o sofrimento e a
exploração sofrida pela coletividade, ao testemunhar suas lutas e dores, ao reforçar sua
memória. Então, mesmo se opondo a ser chamado de intelectual, Eduardo Galeano empenhou
sua escrita em prol dos vencidos da América Latina, lutando contra a visão da história dos
opressores.
No ensaio de Walter Benjamin, apesar de situado e referindo-se a um determinado
contexto histórico30, traduz concepções, cuja significação supera o contexto ao qual foi
forjado e ainda hoje ele nos diz muito, evidenciando sua atualidade e universalidade, pois
oferece questões concernentes ao século XX e também à história da América Latina.
Na tese II, temos que a redenção do passado só ocorre com a rememoração histórica
das vítimas. Juntamente com a rememoração, é necessário a reparação da dor, da desolação
das gerações vencidas. Para isto, a humanidade oprimida tem que agir coletivamente. Haja
vista que segundo Benjamin, o Messias é o próprio homem e a tarefa messiânica é atribuída
às gerações humanas. Aqui não se trata apenas de uma questão de memória, mas vencer a
partida contra o inimigo perigoso. Então, deve-se salvar os vencidos do esquecimento, mas
também dar continuidade ao seu combate. Logo, uma reparação do passado, mas uma
transformação ativa do presente. (LÖWY, 2005)
29

Ensaio presente na obra Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história
da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 222-232.
30
O estímulo direto para as teses foi o pacto germânico-soviético, o início da Segunda Guerra
Mundial e a ocupação da Europa pelas forças nazistas. Contudo, as ideias presentes nas teses
permeiam toda a obra de Benjamin. A respeito da dimensão universal e da atualidade das
proposições de Walter Benjamin, Michel Löwy afirma que são importantes para que se
compreenda, do ponto de vista dos vencidos, “não só as histórias das classes oprimidas, mas
também a das mulheres – a metade da humanidade –, dos judeus, dos ciganos, dos índios das
Américas, dos curdos, dos negros, das minorias sexuais, isto é, dos párias – no sentido que
Hannah Arendt dava a este termo – de todas as épocas e todos os continentes.” (LÖWY,
2005, p.39)
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Na tese III, Benjamin postula que:
O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os
pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser
considerado perdido para a história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida
poderá apropriar-se totalmente do seu passado. Isso quer dizer: somente para a
humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos seus momentos. Cada
momento vivido transforma-se numa citation à l’ordre du jour – e esse dia é
justamente o juízo final. (BENJAMIN, 1996, p.223)

O passado está à espera da redenção, e esta exige sua rememoração integral, sem
distinção em grandes e pequenos eventos e indivíduos, sem exclusão de histórias ou detalhes,
mesmo insignificantes, ou não haverá libertação. Para Löwy (2005, p.55), o juízo final é a
salvação, redenção, onde cada vítima do passado, “cada tentativa de emancipação”,
conseguirá sua salvação através do não esquecimento, sendo “reconhecida, honrada,
rememorada.”
Walter Benjamin também rejeita a concepção historicista/positivista do passado,
aquela que representa o passado como ele de fato foi, visão, atualmente ultrapassada e
criticada pelos estudiosos. Para Benjamin, o historiador – conformista – com tal pretensão de
neutralidade, que resgata os fatos reais, confirma a visão dos vencedores, das grandes
histórias dos reis, imperadores, ou seja, a visão historicista identifica-se com o vencedor. Em
contraponto a esta visão, o historiador – revolucionário – deve “escovar a história a
contrapelo” (BENJAMIN, 1996, p.225), deve vê-la sob outro ângulo, em recusa ao cortejo
triunfal dos vencedores, que marcham sobre aqueles que jazem por terra. É rejeitar qualquer
identificação com os heróis. O ato de escovar a história a contrapelo tem duplo significado,
segundo Löwy (2005, p.74, destaques nossos), a saber:
histórico: trata-se de ir contra a corrente da versão oficial da história, opondo-lhe a
tradição dos oprimidos. Desse ponto de vista, entende-se a continuidade histórica
das classes dominantes como um único e enorme cortejo triunfal, ocasionalmente
interrompido por sublevações das classes subalternas; político (atual): a
redenção/revolução não acontecerá graças ao curso natural das coisas, o “sentido da
história”, o progresso inevitável. Será necessário lutar contra a corrente. Deixada à
própria sorte, ou acariciada no sentido do pelo, a história somente produzirá novas
guerras, novas catástrofes, novas formas de barbárie e opressão

Interpretando as teses sobre o conceito de história, Löwy (2005, p.80) cita um exemplo
na América Latina, que ilustra o significado de escovar a história a contrapelo: “a
comemoração do V centenário da descoberta das Américas (1492-1992)”. Segundo ele,
denota-se empatia com os vencedores do século XVI, as festividades culturais organizadas
pelo Estado, pela Igreja e por inciativas privadas, que beneficiam os dirigentes atuais que
herdaram o poder dos antigos conquistadores. Neste caso, escovar a história a contrapelo é
escrever a história no sentido contrário, é não se alinhar a qualquer identificação “com os
heróis oficiais no V centenário, os colonizadores ibéricos, os poderosos europeus”. Significa
ainda “considerar como monumento da cultura colonial – as catedrais do México ou de Lima
– o palácio de Cortés em Cuernavaca – como também um produto da guerra, da exterminação,
de uma opressão impiedosa.” (LÖWY, 2005, p.80)
Na mesma passagem, Löwy (2005, p.81) faz referência a obra de Eduardo Galeano, As
veias abertas da América Latina, como uma produção que “registra, em uma síntese
poderosa, os autos de acusação da colonização ibérica, do ponto de vista de suas vítimas e de
suas culturas, os índios, os escravos negros, os mestiços.” Acentua ainda que durante o debate
do V centenário, Galeano fez uma intervenção, “em termos quase benjaminianos – não sei
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dizer 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.” Nesse debate, citado por Löwy, Galeano pontua que é no passado que a
América vai encontrar sua força para o presente, tendo em vista que o passado fala ao
presente. (LÖWY, 2005, p.82)
Em Galeano, como narrador da História da América Latina, esta ação de escrita da
história a contrapelo foi efetivada e a concepção da história viva, que fala ao presente e ao
futuro. Tal ato fica patente quando nos voltamos a obras como Memoria del Fuego, que
demonstram a obsessão e a paixão do escritor pelo passado da América. Para Galeano, se há
algum sentido na comemoração de 1492 é o sentido inverso do que comemoram. Seria uma
comemoração da resistência ou da quase capacidade de resistências, dos perseguidos, dos
despreciados.
A respeito da escrita da história sob a perspectiva dos vencidos, que elabora uma
revisão e reescrita da história, criando um novo protagonista, desestabilizando a noção
tradicional de sujeito da história, Palaversich (1995, p.130) afirma que esta reconstrução:
se manifiesta principalmente en la desconstrucción de la noción del agente y del
evento histórico, en una aproximación interdisciplinaria e intertextual ala materia
histórica, en el uso de las fuentes documentales ignoradas por la historia tradicional
y la reclamación del derecho a la escritura de una historia partidaria y contestaria
que rechaza los juegos ‘objetivistas’ de la historiografía. Todo esto contribuye a la
creación de una alternativa ideológica a la historia oficial escrita por los
colonizadores.

E a trilogia Memoria del Fuego, dentre suas obras, é a que narra de forma mais
completa a história alternativa do continente, desde os tempos pré-colombianos até a segunda
metade do século XX, 1984, e é escrita no sentido de recuperar a história dos grupos
subalternos da América Latina. A trilogia, segundo o autor, é baseada em textos escritos, em
fontes documentais, mas, assim como se registra em outras produções, Galeano conserva sua
velha tradição de narrador oral da história coletiva de seu povo, somada agora com o emprego
de numerosas fontes documentais, produzindo narrativas que provém dos documentos que lê
e não somente da tradição que recebeu. Enquanto Días y noches de amor y de guerra é uma
conversa do autor com sua memória, fundamentada em fontes orais, Memoria del Fuego, por
sua vez, é um diálogo do autor com a memória da América, baseada em textos escritos.
Quando Galeano empreende o projeto de construção de uma história alternativa da
América Latina, partindo do ponto de vista daqueles sem história ou sem historiografia, é
inevitável que tenha que examinar documentos oficiais, aqueles escritos pelas mãos dos que
sustentam o poder:
primero escritos por los conquistadores, y luego por las clases hegemónicas con el
exclusivo derecho a la escritura y diseminación de su punto de vista. Como otras
partes del mundo que han sido colonizadas, América Latina en la época de la
conquista y colonización también exhibe una relación peculiar con su propia
historia, conservada casi exclusivamente en la escritura de los colonizadores, debido
al hecho de que la documentación nativa, allí donde existía, ha sido en su mayor
parte destruida. (PALAVERSICH, 1995, p.216)

Nesta nova função em Memoria del Fuego, Galeano revela-se como um compilador de
outros textos, que os lê e os interpreta a seu modo, ou seja, as bases documentais – oficiais –
são lidas a contrapelo, com suas próprias interpretações a partir das margens e das lacunas dos
textos oficiais, realizando uma leitura subversiva, irônica e dialógica dos mesmos.
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2.1 UMA ESCRITA SEM ADUANA
Crônicas, fragmentos, relatos, viñetas, contos, minificção, minirrelatos, minicrônicas.
micro-histórias31 são expressões comumente utilizadas para referir-se às produções escritas de
Galeano. Tal indefinição remete-se às transgressões genéricas, à intertextualidade e à falta de
limite entre ficção e história em suas narrativas, que se comportam como uma produção
resistente a qualquer definição fixa, subvertendo o cânon literário da divisão tradicional dos
gêneros, com uma escrita direta, de veia realista, de determinação política, voltada para
produzir conhecimento de um referente histórico concreto.
A produção narrativa de Galeano materializa-se em textos curtos e autônomos, em
forma de vinheta, abandonando a narrativa contínua, novelesca, que marcou sua escrita
inicial. As obras Días y noches de amor y de guerra, El libro de los abrazos e Las palabras
andantes são também exemplos de narrativas em forma de vinhetas, organizadas de modo
aleatório, não linear, podendo abrir o livro em qualquer página, sem prejuízo de compreensão,
formando um arquivo de relatos. Convém ressaltarmos que tais produções não se tratam de
antologias ou coletâneas.
A respeito das críticas que recebeu por sua peculiar escrita, o autor critica aqueles
“ideólogos especializados en levantar murallas y cavar fosas” na produção literária e que
definem as fronteiras e os limites dos gêneros em cada narrativa, assim como determinam o
que é boa e má literatura: “Hasta aquí, se nos dice, llega el género novela; este es el límite del
ensayo; allá comienza la poesía. Y sobre todo no confundirse: he ahí la frontera que separa la
literatura de sus bajos fondos, los géneros menores, el periodismo, la canción, los guiones de
cine, televisión o radio.”32 (GALEANO, 1989, p.65)
Em uma entrevista dada em 1994 a Jorge Ruffinelli (2015, p.134), Galeano sustenta
que sempre violou alegremente as fronteiras que compartimentam a linguagem humana, em
ficção, não-ficção; na classificação da literatura em determinados gêneros e em uma definição
perigosa de literatura. E segue,
Siempre siento que están clavando la mariposa a la pared cuando clasifican la
literatura en géneros y lo que yo quiero hacer no es clasificable. O sea, yo no sé si
es. Memoria del fuego, por ejemplo, ¿qué es? Es un ensayo, es un libro narrativo
también, es obra de narración, poesía épica, pero es documento, es testimonio, es
todo a la vez, ¿no? quisiera ser todo a la vez y ojalá pueda. (RUFFINELLI, 2015,
p.134)

José González (1998) também pontua essa incessante pretensão em classificar as obras
de Galeano e a dificuldade encontrada. Afirma que o contato com a escrita de Galeano suscita
alguns questionamentos, não por parte dos leitores, haja vista as inúmeras reedições de seus
livros, mas por parte de analistas especializados. As questões que surgem são: “Desde qué
marco genérico estudiar la obra de Galeano? ¿Dónde situarlo? ¿Cómo denominar sus textos?
¿Nuevo periodismo? ¿Ensayo? ¿Ensayo novelado? ¿Historia y testimonio ficcionalizado?”
(GONZÁLEZ, 1998, p.100). Nesse estudo, González analisa a escrita de El libro de los
abrazos e conclui que se alguma característica serve para definir as narrativas de Galeano é,
precisamente, sua produção criativa pelas margens e às margens de qualquer tradicionalismo e
a consciente subversão dos meios convencionais da produção literária, optando pelo
fragmento, por histórias curtas. González chama atenção para este ponto, sobre o
31

Aqui o termo micro-história está sendo utilizado no sentido de pequenas narrativas, não
confundido com a micro-história, campo da historiografia.
32
Esta crítica e defesa de Galeano a respeito do encapsulamento genérico era mais forte no
contexto de produção do que atualmente, onde a divisão tradicional dos gêneros literários
encontra-se em meio a uma nebulosidade e vista como ponto criativo.
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fragmentarismo, afirmando que o fragmento não supõe uma renúncia à totalidade, “Por el
contrario, uma estrutura caleidoscópica, como la de Galeano, que privilegia lo fragmentário,
revela una sutil estrategia discursiva: el autor, consciente de la imposibilidad de representarlo
todo, opta por invocarlo indirectamente.” (GONZÁLEZ, 1998, p.105)
Esta resistência a definições genéricas está presente nos escritos de Galeano desde Las
venas abiertas de América Latina até suas últimas produções. Segundo Palaversich (1995,
p.17)
La intertextualidad esencial de su obra, la abolición de los límites entre historia y
ficción y la predilección por el collage y el género menor: carta, testimonio, canción
popular, leyenda, mito, etc., que forman parte de su escritura, ponen de relieve su
amplio concepto de literatura y, por los menos en términos formales y estilísticos, lo
que emparentan con la orientación postmoderna.

Esta tendência pontuada por Palaversich na escrita de Galeano podemos perceber no
interesse por registrar o que está à margem, grupos subalternos, na preferência pelo
fragmento, pela cultura popular, pelo discurso oral, pela collage e, nos textos mais recentes,
pela incorporação de imagens.
No que concerne à trilogia Memoria del Fuego, considerada pelo autor sua obra mais
ambiciosa, escrita em 10 anos, de um modo geral, podemos afirmar que se trata de uma
narrativa composta de micronarrativas, de mescla de gêneros, subvertendo a noção de sujeito
e evento histórico, através de uma escrita intertextual, baseada em mais de mil fontes. Em
entrevista concedida a Diana Palaversich (1995, p.158) afirmava o autor em relação a
Memoria del fuego:
La historia oficial nos desvincula de los demás. A cada país se le enseña su historia
aislada como si hubiera ocurrido dentro de un vaso de agua. Se enseña la realidad
desvinculada, rota, fragmentada. Yo quise a partir de estos fragmentos, recuperar la
unidad perdida de las cosas: en lo geográfico, porque el mundo es uno, y en lo
histórico, porque la historia es una historia compartida… y a partir de estos
fragmentos, tratar de armar, reconstruir una unidad. América Latina se une o está
perdida… Yo quisiera con Memoria del fuego y con todo los que escribo ayudar a
descubrir comunidades, cosas que nos unen, espacios comunes que podamos habitar.

Então a partir da estrutura dos fragmentos, o autor busca abarcar o máximo possível da
realidade. Em Memoria del fuego, com mais de 1200 microrrelatos, e em uma pluralidade de
gêneros literários, o autor passeia, não em uma atitude contemplativa, mas crítica, por
diversas histórias, vendo a realidade, segundo Palaversich (1995), imitando o movimento do
olho de uma câmera, alternando as perspectivas, ora o primeiro plano, ora a grande angular.
Isto permite que o autor veja e narre, a partir do primeiro plano, os aspectos íntimos, ahistórico e, através da grande angular, tenha a dimensão coletiva, histórica.
Nesse prisma, os relatos de Memoria del fuego abraçam uma grande quantidade de
sujeitos da história da América. Para isso, o autor recorre à vinheta como a forma narrativa
mais reduzida e autônoma, que também possui uma natureza fragmentária, permitindo uma
fácil transição tempo-espacial e uma mudança rápida de uma personagem a outra, sem
necessidade de conexão entre elas. Inclusive permite que nesses 1200 relatos apareçam uma
infinidade de personagens no cenário histórico, diferentemente do que ocorre nas novelas e
romances que incorporam um número limitado de personagens e não há nas narrativas do
uruguaio um nível hierárquico no papel dos personagens, todos têm a mesma importância.
Desse modo, através das micro-histórias chegamos às grandes histórias. Com a vinheta, que
tradicionalmente é um adereço de uma prosa maior, Galeano escreve mais com menos,
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convertendo o ponto central da escrita, produzindo um mosaico com pequenas peças de cores
diversas.
Na trilogia, o autor ilustra o movimento amplo da história épica, coletiva da América
Latina, recuperando o valor informativo e pragmático da literatura, ignorando as fronteiras
rígidas entre os gêneros literários e ainda realizando uma aproximação entre literatura e
história. E a partir de uma leitura a contrapelo da documentação oficial, o autor vai
reconstruindo a voz e a experiência históricas dos silenciados, dos vencidos.
No início de cada volume da trilogia, o autor faz suas pontuações acerca da não
classificação do gênero da obra. Na introdução do primeiro volume, Los Nacimientos, 1982,
afirma que inicia a narração da história da América e que vai realizá-la compondo um vasto
mosaico que chegará até o século XX. Este volume é dividido em duas partes: uma em que a
América pré-colombiana é desvelada através de seus mitos indígenas; outra que abrange o
século XV até 1700. Ainda na introdução do tomo I, informa que “para que a história respire
e o leitor a sinta viva, o autor recriou, à sua maneira, os dados disponíveis de cada episódio;
mas tanto os mitos quanto as vinhetas históricas foram elaboradas sobre uma base rigorosa de
documentos.”33 (GALEANO, 2013b, p.09)
O segundo livro da trilogia, Las caras y las máscaras, é publicado em 1984 e dá
continuidade ao projeto de narrar a história da América Latina, prendendo-se aos séculos
XVIII e XIX, revelando suas múltiplas dimensões e penetrando em seus segredos. Aqui
anuncia que a composição do vasto mosaico do continente se fechará no terceiro volume. O
autor também defende que o livro “não se trata de uma antologia, mas de uma obra de criação
literária.” (GALEANO, 2013b, p.283)
E encerrando a narrativa de Memoria del fuego, El Siglo del Viento é publicado em
1986, e narra episódios do século XX até 1984, data da última vinheta. Neste volume, afirma
que embora a obra esteja apoiada em bases documentadas, move-se com inteira liberdade. E
pontua ainda que ignora a que gênero pertence tal obra, citando as possibilidades, “narrativa,
ensaio, poesia épica, crônica, depoimento... Talvez pertença a todos e a nenhum.”
Sintetizando a produção dos três volumes, Galeano enfatiza que “conta o que ocorreu, a
história da América e sobretudo da América Latina; e gostaria de fazê-la de tal maneira, que o
leitor sinta que o acontecido torna a acontecer enquanto o autor conta.” (GALEANO, 2013b,
p.551)
El Siglo del Viento, especificamente, possui 520 vinhetas, tendo como apoio 475
fontes oficiais, denotando uma alta fragmentação, contudo a obra é composta em um mosaico
homogêneo e compacto, na qual cada pessoa tem um rosto, um nome, uma experiência. Na
obra, há narrativas em diferentes estruturas, como La casa de Neruda, onde Galeano põe
citações diretas em itálico, “Fue tan bello vivir cuando vivías”, e a narrativa baseia-se em
fontes que estão ao final da obra, neste caso enumeradas em 314 e 442, que são,
respectivamente, As obras completas e Neruda de Volodia Teitelboim, que produziu uma
biografia acerca do poeta do chileno.
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Nos três volumes, as transcrições literais, retiradas da documentação oficial, estão
diferenciadas em itálico. E nos documentos mais antigos, o autor atualizou a ortografia total
ou parcialmente. Para que ficasse registrada a base documental de cada relato, ao final de cada
narrativa, entre parêntesis, os números indicam os livros consultados pelo autor, ao buscar
informação ou pontos de referências, salvo quando não se situam em determinado momento
ou lugar. E ao final de cada obra encontramos a lista das fontes utilizadas.
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1973
Santiago de Chile
La casa de Neruda
En medio de la devastación, en su casa también despedazada a golpes dehacha, yace
Neruda, muerto de cáncer, muerto de pena. Su muerte no alcanzaba, por ser Neruda
hombre de mucho sobrevivir, y los militares le han asesinado las cosas: han hecho
astillas su cama feliz y su mesa feliz, han destripado su colchón y han quemado sus
libros, han reventado sus lámparas y sus botellas de colores, sus vasijas, sus cuadros,
sus caracoles. Al reloj de pared le han arrancado el péndulo y las agujas; y al retrato
de su mujer le han clavado la bayoneta en un ojo.
De su casa arrasada, inundada de agua y barro, el poeta parte hacia el cementerio. Lo
escolta un cortejo de amigos íntimos, que encabeza Matilde Urrutia. (Él le había
dicho: Fue tan bello vivir cuando vivías.)
Cuadra tras cuadra, el cortejo crece. Desde todas las esquinas se suma gente, que se
echa a caminar a pesar de los camiones militares erizados de ametralladoras y de los
carabineros y soldados que van y vienen, en motocicletas y carros blindados,
metiendo ruido, metiendo miedo. Detrás de alguna ventana, una mano saluda. En lo
alto de algún balcón, ondula un pañuelo. Hoy hace doce días del cuartelazo, doce
días de callar y morir, y por primera vez se escucha la Internacional en Chile, la
Internacional musitada, gemida, sollozada más que cantada hasta que el cortejo se
hace procesión y la procesión se hace manifestación y el pueblo, que camina contra
el miedo, rompe a cantar por las calles de Santiago a pleno pulmón, con voz entera,
para acompañar como es debido a Neruda, el poeta, su poeta, en el viaje final. (314 y
442) (GALEANO, 1986, p.196)

Em Se dan de baja los libros quemados de Walsh y otros autores, há uma transposição
literal de uma resolução, assinada pelo reitor da Universidade Nacional de Rio Cuarto,
Córdoba, Argentina, que dá baixa em obras de caráter dissociador, doutrinário e subversivo,
após ter queimado toda a obra, e um dos próximos passos é oficializar o cancelamento do
patrimônio da biblioteca. Ou seja, a Instituição oficializando a censura, a opressão, às palavras
que não estavam de acordo a ideologia do momento. Galeano, ao citar literalmente a
resolução, objetiva, como lhe é peculiar, expor como a ditadura perseguiu os dissociadores e
suas palavras, oficializando a censura e repressão.
1977
Río Cuarto
Se dan de baja los libros quemados de Walsh34 y otros autores
VISTO, la medida dispuesta por la ex-Intervención Militar de esta Universidad
Nacional en cumplimiento de expresas directivas superiores, con referencia a
retirar del Área Biblioteca toda la bibliografía de carácter disociador y que su
contenido trasuntaba ideologías extrañas al Ser Nacional Argentino,
constituyéndose en fuente de alto adoctrinamiento marxista y subversivo, y

Em “1977. Buenos Aires. Walsh”, Galeano narra que Rodolfo Walsh escreveu uma carta à Junta Militar que
governava a Argentina e também cópias às agências estrangeiras de notícias. “Al cumplirse un año del golpe de
Estado, está enviando algo así como un memorial de agravios, constancia de las infamias cometidas por un
régimen que sólo puede balbucear el discurso de la muerte. Al pie, estampa su firma y documento (Rodolfo
Walsh, C. I. 2845022). Sale de la oficina del Correo y a poco andar lo derriban a balazos y se lo llevan herido,
sin regreso.” (GALEANO, 1986, p.214) Suas palabras foram consideradas perigosas.
34
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CONSIDERANDO: Que al haber sido oportunamente incinerada dicha literatura,
es procedente darla de baja del patrimonio de esta Casa de Altos Estudios, el
Rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto
RESUELVE: Dar de baja del patrimonio de la Universidad Nacional de Río Cuarto
(Área Biblioteca) toda la bibliografía cuyo detalle se agrega. (Sigue larga lista de
libros de Rudolfo Walsh, Bertrand Russell, Wilhelm Dilthey, Maurice Dobb, Karl
Marx, Paulo Freire y otros.) (452). (GALEANO, 1986 p.214)

Utiliza também como vinheta uma cena de teatro, em Los Nascimientos, 1561. Nueva
Valencia del Rey. Aguirre,
En el centro del escenario, hacha en mano, aparece Lope de Aguirre rodeado de
decenas de espejos. El perfil del rey Felipe II se recorta, negro, inmenso, sobre el
telón de fondo.
LOPE DE AGUIRRE (hablando al público).—Caminando nuestra derrota, y
pasando por muertes y malas venturas, tardamos más de diez meses y medio en
llegar a la boca del río de las Amazonas, que es río grande y temeroso y mal
afortunado. Después, tomamos posesión de la isla Margarita. Allí cobré en horca o
garrote veinticinco traiciones. Y después, nos abrimos paso en tierra firme.
¡Tiemblan de miedo los soldados del rey Felipe! Pronto saldremos de Venezuela...
¡Pronto entraremos triunfantes en el reino del Perú! (Se vuelve y enfrenta su propia
imagen, lastimosa, en uno de los espejos.) ¡Yo hice rey a don Fernando de Guzmán
en el río de las Amazonas! (Alza el hacha y parte el espejo.) ¡Yo lo hice rey y yo lo
maté! ¡Y al capitán de su guardia y al teniente general y a cuatro capitanes!
(Mientras habla, va haciendo añicos todos los espejos, uno tras otro.) ¡Y a su
mayordomo y a su capitán clérigo de misa!... ¡Y a una mujer de la liga contra mí, y a
un comendador de Rodas, y a un almirante... y a otros seis aliados!... ¡Y nombré de
nuevo capitanes y sargento mayor! ¡Y quisiéronme matar y los ahorqué! (Pulveriza
los últimos espejos.) ¡A todos! ¡A todos!... (Se sienta, muy sofocado, en él suelo
cubierto de cristales. En los puños, vertical, el hacha. La mirada perdida. Largo
silencio.) (GALEANO, 1982, p.116)

Uma carta de Manuela Sáenz a seu marido James Thorne também é utilizada como
vinheta, citada ipsis litteris, no volume II da trilogia, Las caras y las máscaras,
¡No, no, no más, hombre, por Dios! ¿Por qué hacerme usted escribir, faltando a mi
resolución? Vamos, ¿qué adelanta usted, sino hacerme pasar por el dolor de decir a
usted mil veces no? Señor: usted es excelente, es inimitable; jamás diré otra cosa
sino lo que es usted. Pero, mi amigo, dejar a usted por el general Bolívar es algo;
dejar a otro marido sin las cualidades de usted, sería nada. ...Yo sé muy bien que
nada puede unirme a él bajo los auspicios de lo que usted llama honor. ¿Me cree
usted menos honrada por ser él mi amante y no mi esposo? ¡Ah! Yo no vivo de las
preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente. […]
(GALEANO, 1984, p.125)

Na seguinte vinheta, curta, temos título, datas, personagem e enredo. Demonstrando
que pela micronarrativa Galeano propõe a visão do macro. Utilizando variadas técnicas
narrativas. Na próxima vinheta, referindo-se ao ex-ditador da Nicarágua Anastasio Somoza
Debayle, sem, escrever uma palavra, Galeano interfere verbalmente no texto alheio,
subvertendo o significado original.
De la agenda de Tachito Somoza
1979
July 12, Thursday
Love
(GALEANO, 1986, p.223)
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Como pontuamos, para abarcar os variados e inúmeros protagonistas de sua narrativa,
Galeano recorreu a vinheta como uma forma narrativa mais descentralizada, menos
cristalizada e sem hierarquia em sua produção. Desse modo, a pretensão de uma reconstrução
da história da América Latina se assenta também na desestabilização das fronteiras das formas
literárias, recorrendo a uma forma híbrida que responde ao caráter de sua escritura. Essa
peculiaridade de diversidade das formas literárias, segundo Ferreira (2012), deve ser alvo de
atenção do historiador, sobretudo observando como se constituíram e modificaram ao longo
do tempo. O autor pontua que o convencionalismo na questão dos gêneros é um debate
secular na história da literatura, que remonta à Antiguidade greco-latina, passando, com
modelos de Platão e Aristóteles, depois para Idade Média, com surgimentos de novas formas,
inclusive orais. Contudo, a classificação dos gregos só foi significativamente alterada no
século XVIII. O advento do romance35, no fim da Época Moderna, provocou abalos na
estratificação dos gêneros literários. A partir do romantismo e, mais adiante, as vanguardas
modernistas provocaram grande impulso na transformação das formas literárias, pois
“experimentaram novos recursos sob o impacto das modernas tecnologias e do surgimento da
cultura de massa.” (FERREIRA, 2012, p.73) A partir desse momento predominou a ideia de
que os gêneros não são puros e que estão em constantes transformação e mesclam-se com
outras linguagens, provocando novos arranjos. Assim, “os gêneros literários estão
intimamente relacionados às condições sociais e históricas que determinam a formação do
público leitor, com seus gostos e sensibilidades e que, por outro lado, eles também se alteram
de acordo com a mudança do suporte material dos textos”. (FERREIRA, 2012, p.73)
Desse modo, as críticas às formas utilizadas por Galeano em suas narrativas, baseadas
em uma convenção rígida, não consideram a historicidade das expressões literárias. E como já
pontuamos no primeiro capítulo, Galeano está situado dentro uma determinada condição
social e cultural, como participante de movimentos literários próprios de sua geração, que
visavam a ruptura, ou a tentativa delas, voltando-se para formas não canônicas da literatura,
para os gêneros marginais, desconstruindo fronteiras, e explorando o hibridismo dos gêneros
literários.
Ressaltamos que quando Galeano utiliza fontes concretas36 não se prende ao conteúdo
do texto alheio, mas ao que ele pode significar, subvertendo o sentido original e sua condição
de texto hegemônico, histórico, acadêmico, econômico. Tal questão denota a relação dialógica
ou polêmica entre o texto de Galeano e vários outros – 1063 fontes em Memoria del fuego,
com 475 em El Siglo del Viento – e, ainda, realiza a descrição de como funciona este diálogo,
a relação entre as narrativas e a série infinita de outros textos, gêneros, ideologias, linguagens.
Neste caso, a intertextualidade manifesta-se na existência simultânea de dois ou mais textos
no mesmo espaço. “En el contexto de Memoria del fuego el discurso de voz doble se
manifiesta con particular claridad en el uso del tropo irónico y paródico, así como en la
incorporación, o alusión a una variedad de géneros dentro del texto.” (PALAVERSICH, 1995,
p.214.)
Em nenhuma outra obra do autor tão complexa a relação realidade e ficção como em
Memoria del fuego, com sua essência híbrida. Questão reconhecida inclusive pelo autor e
35

Sobre o romance, consultar: MOISÉS, Massaud. A criação literária. São Paulo: Cultrix, 2012; BENJAMIN,
Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense,
1996. LUKÁCS, Georg. A teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica.
Tradução, posfácio e notas de José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas cidades; Editora 34, 2008.
As referências citadas ao final de cada volume da trilogia são compostas de registros heterogêneos. Nela estão:
livros de história, crônicas, romances do século XVIII, XIX e XX, poemas e canções populares, mitos e lendas
dos antigos habitantes do continente, cartas, testemunhos, biografias, diários de viagens e documentos
historiográfico, dentre outros. Todos na posição de documentos legítimos e no mesmo nível de importância.
36
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registrado na introdução de cada volume da trilogia, como já pontuamos. Portanto, nas
narrativas de Galeano, no reduzido espaço das vinhetas reside um grande espaço para
interpretação, considerando que transgride os limites rígidos da escrita acadêmica e, ao
mesmo tempo, tem um compromisso com a realidade social e histórica.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência no/do transformou o escritor Galeano e sua produção narrativa,
tornando-a mais literária, não aceitando rotulações genéricas, borrando as fronteiras entre
história e ficção, com uma narrativa baseada em fontes documentais. Qualidades que fizeram
com que suas obras se tornassem de grande aceitação e se tornasse o escritor da América
Latina, conhecido e respeitado.
Em uma perspectiva de narrativa a contrapelo Galeano deu voz aos excluídos da
América. Sua responsabilidade enquanto intelectual de dar voz aos oprimidos, a los nadies;
Galeano é um contador das histórias que caça palavras, e sua escrita dá voz aos vencidos,
àqueles que vivenciaram a barbárie do autoritarismo, as práticas repressivas.
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VELHICE(S) COMO CRITÉRIO DE DIFERENCIAÇÃO SOCIAL:
O QUE FAZ SER VELHO(A)?
LEITE, Ângela Roberta Lucas
ARAÚJO, Maria do Socorro Sousa de
RESUMO: Entender como a velhice é percebida e divulgada pela sociedade é uma forma de compreender as
ações, comportamentos e sentimentos para com a mesma por parte dos indivíduos que compõem essa estrutura
social. Deste modo, o artigo foi elaborado, a partir de uma pesquisa mais ampla, em que objetivamos identificar
as concepções de velhice acionadas por velhas e velhos integrantes do Programa de Ação Integrada para o
Aposentado (PAI), em São Luís/MA. Na pesquisa, fundamentamo-nos em autores como Hillman (2001),
Bourdieu (1983; 2010) e Zimerman (2000,) para justificar o nosso posicionamento perante o uso das categorias
velhice e velho. Utilizamos as ferramentas teórico-metodológicas de Pierre Bourdieu (2010, 2013) para
compreensão das representações sociais. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas,
realizadas com quatorze (14) velhas e velhos, aposentados do Serviço Público Estadual do Maranhão, no
Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI), localizado em São Luís/MA e de observação direta. Os
relatos dos entrevistados demonstraram que o modo como cada um se reconhece e reconhece o outro como velho
(ou idoso) influencia no modo de vivenciar a sua velhice. Assim, os resultados apontaram para a
heterogeneidade de representações sociais que os velhos da instituição pesquisada expressaram a respeito da
velhice a partir de critérios relacionados à condições etárias, psicológicas, biológicas, sociais e pessoais.
Palavras-chave: Velho. Velhice. PAI. Políticas Públicas.

1 INTRODUÇÃO
Analisar a velhice como critério de diferenciação social implica em compreender que
existem diferentes representações sociais acerca do que faz alguém ser considerado velho, o
que demanda, antes de tudo, pôr em questão os argumentos em jogo.
Entender como a velhice é percebida e divulgada pela sociedade é uma maneira de
compreender as ações, comportamentos e sentimentos para com a mesma por parte dos
indivíduos que compõem essa estrutura social.
Desta maneira, os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, que permeiam as
relações sociais dos indivíduos em uma sociedade, em um determinado momento histórico,
são capazes de definir o olhar que essa sociedade tende a assumir perante o velho e,
consequentemente, o tipo de relação estabelecida entre eles. A categoria velho torna-se uma
construção histórica e social, à medida que situa esse indivíduo na estrutura social e determina
a posição que ele irá ocupar dentro dela, principalmente, em proveito da ordem social e do
poder.
Nessa linha de raciocínio, Bourdieu (2007) assinala que a distinção tanto aproximam
os sujeitos sociais como os afastam entre si, sendo adquirida pelo habitus, a interação social e
o contexto histórico. São essas disposições que guiam o ser, o estar e o agir de cada indivíduo
no mundo. Assim, a análise que Bourdieu (2007) tece sobre distinção, explica e justifica o
comportamento das pessoas em defenderem ou repudiarem a categoria velho. Quando um
determinado grupo toma para si uma verdade, tende-se a justificá-la pela afirmação de suas
preferências e gostos e pela negação e recusa de outros gostos, ao gosto dos outros.
É neste embate de e pela legitimação de um ponto de vista, de uma visão de mundo
entre aqueles que buscam impor um novo sistema de classificação e os defensores do antigo,
que as representações trazem consigo a classificação dos indivíduos como uma forma de
operação que consiste em hierarquizar as coisas do mundo. As representações sociais da
velhice surgem como expressões classificatórias do ser velho, ou seja, o que faz uma pessoa
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ser considerada velha, são as várias interpretações associadas à velhice. Criam-se identidades
para classificar e agrupar os indivíduos por idade (mas também por sexo, ou, é claro, por
grupos sociais), impondo-lhes limites, muitas vezes arbitrários e produzindo “uma ordem
onde cada um deve se manter, em relação à qual cada um deve se manter em seu lugar”
(BOURDIEU, 1983, p.121).
A partir de tais demarcações, ressaltamos que a construção de um texto pode ser
confrontada como um mosaico de ideias enunciadas por vários sujeitos, que propõe uma
releitura do “real” pelo jogo criativo da própria produção do texto. É nessa perspectiva, que
iniciamos a dicussão sobre as representações sociais de lazer na velhice por velhas e velhos
com base nas leituras de Roland Barthes (1978; 1987). A respeito da construção de um
escrito, o autor enfatiza o comprometimento de quem escreve um texto com quem o lê, ou
seja, o outro, o leitor ou consigo mesmo. Embora o fato de escrever um texto com prazer não
garanta o prazer de quem irá lê-lo, a importância de um não reduz ou anula a do outro, pois o
outro é a razão de existir da construção realizada (BARTHES, 1978; BARTHES, 1987).
Dessa forma, reconstruir o que foi dito por uma pessoa, ou por nós mesmas, é sugerir novas
formas de dizer, sendo que é importante considerar o lugar que ocupamos no mundo e de
onde falamos, uma vez que as vivências da nossa trajetória acadêmica, profissional e pessoal
induzem a constituição dos nossos discursos, consequentemente, impactam nas escolhas do
nosso caminho e nas nossas intervenções como pesquisadoras.
É do lugar de pesquisadoras que, construimos este artigo, como parte da pesquisa
dissertativa intitulada “VELHICE(S) E LAZER(ES): a representação do lazer por velhas e
velhos integrantes do Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI) em São
Luís/MA”, em que objetivamos analisar, através das percepções que velhas e velhos,
aposentados do Serviço Público Estadual do Maranhão, as representações sociais acerca da
velhice, no contexto do PAI. Nesse artigo analisaremos de forma particular a questão de como
mulheres e homens velhos representam a velhice a partir de suas experiências vivenciadas no
PAI. O intuito é identificar, o(s) significado(s) de velhice, quando ela inicia e quais critérios
são acionados para sua classificação.
Para a constituição do corpus da pesquisa, definimos como critério para inclusão dos
informantes os aposentados e aposentadas da Administração Pública Estadual que
frequentavam as atividades de lazer do PAI no mínimo há um (1) ano sem interrupções.
Assim, foram realizadas 14 entrevistas com velhas e velhos do Programa de Ação Integrada
ao Aposentado (PAI), no município de São Luís-MA, sendo constituída, na sua maioria, por
entrevistados com idade entre 70 e 79 anos, solteiros, com nível de formação superior, com
renda mensal de um salário-mínimo e que frequentam o PAI há no mínimo um (01) ano de
foma ininterrupta .
Com relação ao número de entrevistas, seguimos o que Gil (2002) denomina de
saturação qualitativa, ou seja, quando as informações obtidas foram confirmadas o suficiente
e a inclusão de novas não inferiam contribuição significativa para a pesquisa. No dizer de Gil
(2002, p.140) a saturação acontece quando “o incremento de novas observações não conduz a
um aumento significativo de informações”. As entrevistas realizadas com as velhas e velhos
foram gravadas individualmente, com a devida permissão dos entrevistados e posteriormente
transcritas, de maneira a não perder nenhuma informação relevante, bem como manter a
fidelidade e a legibilidade dos depoimentos transcritos.
Na perspectiva de preservação da identidade do (a)s entrevistado (a)s, associamos seus
nomes aos nomes de estrelas (astros que possuem luz e brilho próprios), fazendo analogia ao
brilho que reluz de algumas pessoas velhas, que por sua vez, refletem a vontade de viver esta
fase da vida em sua plenitude, bem como de estar na companhia de outras pessoas da mesma
idade ou de outras gerações. A analogia proposta remete o brilho das estrelas à energia e a
força existencial que emanam de alguns dos velhos e velhas frequentadores do PAI, isto
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significa que, brilho estaria relacionado à condição de ser velho ou velha. Desta forma, foram
escolhidas nomes de 14 estrelas mais brilhantes em nosso universo.
2 REPRESENTAÇÕES SOCIAS DA VELHICE E DO SER VELHO
Compreendemos que existem diferentes relações e implicações de velhice que
influenciam na construção da identidade e da memória das pessoas e determinados grupos
sociais. Contudo, tal construção é uma representação do real, abstraída de elementos que
definem e delimitam suas concepções pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, e por isso não
pode ser confundida com o real. Diante disso, explicitaremos que as categorias velhice e
velho possuem diversos significados e interpretações oriundos das representações apreendidas
e organizadas simbolicamente por indivíduos ou grupo social, de uma determinada região, em
determinados momentos da história, e por isso, faz jus serem explicitadas para que não se
cristalizem como verdade absoluta, incontestável (SOUSA, 2001; BOURDIEU, 2010).
Consideramos, assim, pertinente, uma abordagem de termos associados à velhice e ao
agente social velho, para uma melhor compreensão do que vem sendo construído a respeito
das definições que dizem respeito às pessoas a partir de uma determinada faixa etária: idosos,
velhos, seniores, pessoas de idade, aposentados. Todavia, cada sociedade atribui uma
representação à(s) velhice(s), seja positiva ou negativamente, que geralmente oscila entre a
valorização e a depreciação do velho.
Na síntese de Fernández-Ballesteros (2000), as representações da velhice estão
fundamentada em duas tradições de pensamento que remete a uma visão positiva, na qual o
ser humano envelhece do mesmo modo como tem vivido, sendo que é preciso estar preparado
para envelhecer ao longo da vida com dignidade. E a visão negativa, em que a velhice é
considerada uma última etapa da vida humana e pode estar associada às efemeridades que
acompanha o desgaste físico e mental da pessoa.
Nesse sentido, fazemos uma demarcação inicial relacionada ao uso das categorias
velhice e velho, em que nos fundamentamos em autores como Hillman (2001), Bourdieu
(1983; 2010) e Zimerman (2000) para justificar o nosso posicionamento perante o uso das
mesmas. Utilizamos a palavra velho a partir da contribuição de Hillman (2001), que designa o
ser velho como o resultado de envelhecer, ser velho é estar em processo contínuo de
transformação (HILLMAN, 2001). Assim como Hillman (2001), Zimerman (2000, p. X)
posiciona-se a favor da palavra velho por não considerá-la depreciativa, conforme justifica em
sua obra:
Ao longo de todo livro a palavra velho para me referir as pessoas da terceira idade.
Faço isso propositalmente, por achar que o termo não tem nada de depreciativo. Pelo
contrário: depreciativo é substituir a palavra velho por eufemismos, como ser velho
fosse um defeito que devesse ser escondido. [...] o que deve ser mudado não é a
forma de se referir ao velho, mas sim a maneira de tratá-lo.

Definições carregadas de sentidos negativos e pejorativos estão comumente associadas
à ideia de ser velho, sendo quase impossível ser valorizado por essas atribuições. A
construção dessas pré-concepções de velhice estão, na sua grande maioria, associadas à
oposição com juventude. A juventude, como oposição à velhice, é usualmente compreendida
como sinônimo de vida, como se fora a melhor fase da vida, o que significa que se mantendo
jovem a vida aparenta ser melhor e mais fácil. E a velhice, por sua vez, estaria associada à
limitações físicas e a proximidade com o fim da vida.
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Contudo, as demarcações do tempo, da idade e da suposta oposição entre juventude e
velhice são construídas socialmente e nem sempre são acionadas, conforme o depoimento de
uma entrevistada, transcrito a seguir:
“Eu não me considero velha, velha, velha não! Eu ainda me considero uma pessoa
bem... capaz de exercer minhas funções, graças a Deus. Não tem problema nenhum.
Acho até bonito quando me chamam de velha. Eu acho lindo. Sou uma velha nova.
70 anos pra mim tá muito jovem”. (Sra. Rigel. Grifo nosso).

A Sra. Rigel, apesar de se reconhecer como uma pessoa velha, considera-se uma velha
nova, por acreditar que ainda exerce suas atividades conforme fazia quando era mais jovem.
Contudo, cabe salientar que a visão da velhice como contraponto da juventude não é
difundida apenas pelas pessoas consideradas “mais jovens”, mas pelos próprios velhos que
naturalizam a ideia de que ser jovem é melhor e mais fácil, porque jovem pode fazer tudo por
não ter limitações físicas.
Zimerman (2000) pontua que essas expressões da visão negativa do velho não
circulam apenas entre os jovens e adultos, os próprios velhos se autodiscriminam e
naturalizam o fato de ser velho associando-o à pessoa doente, inútil, um fardo carregado por
familiares e pela sociedade. Contudo, a autora rechaça a visão de que ser velho é contrário de
ser jovem, nos seguintes termos:
Ser velho não é contrário de ser jovem. Envelhecer é simplesmente passar para uma
nova etapa da vida, que deve ser vivida da maneira mais positiva, saudável e feliz
possível. É preciso investir na velhice como se investe nas outras faixas etárias
(ZIMERMAN, 2000, p.28).

Para reforçar essa discussão, trazemos à tona a contribuição de Bourdieu (1983, p.113)
quando questionado a respeito do que é ser velho: “Quando digo jovens/velhos, tomo a
relação em sua forma mais vazia. Somos sempre o jovem ou o velho de alguém. É por isto
que os cortes, seja em classes de idade ou em gerações, variam inteiramente e são objeto de
manipulações”. Sua resposta, apesar da aparente simplicidade, reforça a discussão que vem
sendo desenvolvida neste artigo, em que não existe um conceito essencial, abstrato de ser
velho e que tentar conceituá-lo requer um minucioso trabalho de relativização e
contextualização.
A partir do que fora exposto, acreditamos que as representações de velhice dependem
de como ela é vivenciada por velhos e velhas e que não acontecem apenas nas bases objetivas,
ou seja, no tempo – espaço do campo social, mas do habitus, ou seja, os aspectos subjetivos
como as atitudes, os gostos, as preferências e os estilos de vida desses sujeitos.
Quanto a realização da pesquisa, os entrevistados ao serem questionados sobre o que
compreendem como velhice, como se autodenominam e como vivenciam sua velhice no PAI,
alguns negaram a designação de velhice, pois acreditam estar carregada de sentidos negativos
e pejorativos, conforme apresentado no depoimento a seguir:
“Sou um idoso experiente pelo tempo. Não gosto de ser chamado de velho. Velho é
mais cansativo, dá ideia de não poder mais fazer as coisas”. (Sr. Achernar).

A negação da ideia de velhice está associada aos preconceitos e estereótipos gerados
acerca da velhice nas sociedades no decorrer dos tempos, as quais tendem a massificar a
negação da velhice. A visão negativa associada à velhice nos remete a ideia de um ser
improdutivo, incapaz de trabalhar e de realizar suas tarefas, semelhante ao que se produzira na
Revolução Industrial, quando a velhice representara a perda da força de trabalho e o velho já
não era produtor, nem reprodutor (BOSI, 2001).
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A ideia do indivíduo velho, que passa a ser tratado como um objeto, algo sem valor,
também foi identificada no depoimento da Sra. Canopus:
“Não gosto de ser chamada de velha. É como se eu vivesse relaxada, que não me
cuidasse”. Sou uma pessoa idosa”. (Sra. Canopus).

Neste relato, a concepção de velho remete à pessoa que não se cuida, relaxada. Essa
imagem tornou-se comum nas sociedades atuais, onde a “cultura que se tem que é da velhice
infeliz” (ZIMERMAN, 2000, p. 28). Para muitas pessoas, quando se fala em velho a imagem
que vem à mente é a “de um sapato gasto, furado, que não serve para mais nada”
(ZIMERMAN, 2000, p. 28). A velhice, neste caso, cabe também à imagem de decrepitude e
ridicularização semeada no período Renascentista, onde os velhos eram comparados a
cadáveres e farrapos humanos (BEAUVOIR, 1990).
Esses modos de pensar refletem o estereótipo negativo, criado sobre velhice e velhos e
a valorização do ser idoso, como uma pessoa que “curte a vida”, “adora viver”, “tem sonhos,
objetivos” e “busca sempre a felicidade”. No Brasil, a partir dos anos de 1960, os termos
velhice e velho foram paulatinamente substituídos pelo termo idoso (PEIXOTO, 2007),
tornando-se legítimos na visão estereotipada. Essa substituição de deu em virtude do termo
velho está relacionado à ideia daquele sem status social, sem trabalho e desassistido pelo
Estado (PEIXOTO, 2007). Já a imagem criada da velhice, a partir do termo idoso, expressa
uma visão positiva, respeitosa e ativa, contrapondo-se à de velho.
A esse respeito, o Sr. Alfa Centauri é emblemático na sua afirmação ao dizer que já
passou da condição de ser velho e explica o motivo, fazendo uma distinção entre ser velho e
ser idoso:
“Velho é aquele que perdeu o prazer de viver, que espera apenas pela morte. [..]
Hoje eu não sou velho, eu sou idoso! Sou aquele que quer continuar vivendo a cada
minuto das 24 horas do dia.[..] A pior coisa é ficar pensando na morte, porque não
adianta pensa na morte, porque ela naturalmente vem no dia certo. Se ficar
pensando vai perder muito tempo da vida que lhe resta”. (Sr. Alfa Centauri).

No trecho extraído da entrevista com esse participante, as concepções de velhice e de
velho estão associadas à negatividade, pois ao se autodenominarem como “não velhos”,
buscam desvencilhar a sua condição - de velho - dos marcadores estigmatizantes. Os
preconceitos associados ao envelhecer se constituem como um conjunto de representações
formado e atribuído a esse envelhecer, os quais exercem papel significativo na configuração
da velhice (DEBERT, 2004).
Contudo, nem todo velho entrevistado elabora a imagem da velhice de forma negativa.
Os resultados da pesquisa demonstram que os termos velhice e velho são também percebidos
positivamente e aceitos, conforme explicitado na fala a seguir:
“Eu sou velha! eu visto a camisa e digo que sou velha!”. (Sra. Capela).

O reconhecimento de si, da sua condição de velho, já é o primeiro passo para
desnaturalizar essas ideias preconcebidas e estereotipadas acerca da velhice. “A pior coisa é
renegar o que você é”, conforme palavras do entrevistado Sr. Spica. Não existe defeito em ser
o que é, ser velho é uma forma de empoderamento, de resistência às mudanças impostas pela
sociedade arraigada por concepções pejorativas e preconceituosas. A velhice, como
autoaceitação de uma fase da vida, fica evidente na fala do Sr. Spica:
“Medo da velhice não tenho, porque já sou velho! Como é que eu sou uma coisa e
não engolir?” (Sr. Spica).
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Os relatos apresentados nos levam a considerar que os termos velhice e velhos
possuem tanto aceitação quanto negação no imaginário das pessoas envelhecidas.
Para alguns entrevistados, a concepção de velhice e ser velho não interfere no seu
cotidiano e no seu modo de vida, já que o que prevalece é a sua identidade pessoal. Fica claro,
no trecho a seguir, que os julgamentos que permeiam as categorias velho e idoso não definem
o que realmente essas pessoas são.
“Tanto faz! Eu prefiro ser chamada pelo meu nome (Risadas)”. (Sra. Arcturus).

Através desse discurso, a negação e a afirmação de uma definição depende muito da
filosofia de vida de cada um, dos valores pessoais e sociais, construídos durante toda a vida.
Conforme destacou Mercadante (2004), a velhice é uma condição heterogênea, o que torna o
processo de envelhecimento, o envelhecer, diferente para cada indivíduo.
Outro aspecto relevante diz respeito aos eufemismos da velhice e do ser velho. No
depoimento da Sra. Vega, observamos que a divisão supostamente existente entre ser velho e
ser idoso é desconsiderada, superando os eufemismos criados para mascarar a velhice:
“Essa história de ser idoso, ser velho... me dê um sinônimo de idoso de que não seja
velho?” (Sra. Vega).

Nesse sentido, os termos: idoso, melhor idade, terceira idade são representações
sociais criadas para naturalizar a velhice e o ser velho. Conforme já referenciado, as
representações sociais da velhice surgem como expressões classificatórias do ser velho, ou
seja, o que faz uma pessoa ser considerada velha, são as várias interpretações associadas à
velhice. As representações sociais da velhice tornam-se abstratas à medida que estes são
compreendidas com uma massa homogênea, com as mesmas qualidades e atributos. A velhice
não pode ser tratada como única, cada pessoa envelhece à sua maneira e por isso devemos
considerar os fatores influenciadores que envolvem toda a trajetória de vida desse indivíduo
(MERCADANTE, 2004), bem como os critérios de distinção que determinam a velhice.
Os critérios que determinam o ser velho são apontados nos discursos de velhos e
velhas entrevistados nesta pesquisa, sendo mais visualizados os critérios cronológicos,
biológicos, psicológicos e pessoais. Assim, quando questionados acerca do que é velhice e
quais critérios são determinantes para considerar uma pessoa velha, muitos explicitam através
de suas próprias histórias de vida.
É o caso do Sr. Spica, que explicita a representação que tem de velhice a partir da sua
própria vivência, acionando o critério da idade cronológica para defini-la:
“A velhice é determinada pela idade. No dia que completei 65 anos, no dia do meu
aniversário, eu dei entrada na minha carteira. Hoje eu sou oficialmente idoso”.
(Sr. Spica).

Na concepção do Sr. Spica a idade em que se percebeu como velho foi quando
completou 65 anos de idade, já que esta data ficou marcada com a retirada da carteira de
idoso, permitindo assim que o entrevistado tirasse sua carteira de passe-livre, que possibilita
gratuidade nos transportes públicos de São Luís. Dessa forma, o critério utilizado pelo
entrevistado Sr. Spica é o cronológico: que caracteriza a idade da pessoa a partir dos dias,
meses e anos de vida que possui (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). Na maioria dos casos, as
instituições governamentais elaboraram políticas públicas levando em consideração este
critério. No Brasil, por exemplo, o Estatuto do Idoso estabelece a idade de 60 anos como um
marco cronológico para a velhice. Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que integra
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a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
estabelece como critério de garantia para esse benefício a idade mínima de 65 anos.
Contudo, o critério da idade não é visto por todos os entrevistados como marcador da
velhice. O Sr. Antares não se reconhecia como velho, ainda que apresentasse a idade de 69
anos, ou seja, negava que a sua idade não o fazia ser velho. Somente ao ser reconhecido na
condição de velho, aos olhos de outra pessoa, isso o fez perceber-se como alguém que estaria
em processo de envelhecimento, conforme explicita:
“Eu estava em uma fila do banco, quando uma pessoa chegou perto de mim, pegou
na minha mão e me levou pra fila de idosos. Eu já tinha 69 anos. Foi ai que eu
disse: eu já to ficando velho mesmo” (Sr. Antares).

O depoimento dele nega e ao mesmo tempo afirma a idade que o seu corpo assume em
função do tempo. Nega porque ele, mesmo com 69 anos, até então não se sentia velho, tanto
que não estava na fila para o atendimento preferencial; porém, só se deu conta quando alguém
o conduziu para a fila, o que fez com que se reconhecesse como alguém velho através da
idade que lembrou ter. Diante deste episódio, observamos que o critério biológico fora
acionado a partir do momento que a idade é determinada pela aparência física que o corpo
demonstra. Os aspectos físicos e biológicos como critérios de identificação da velhice são
ressaltados pelo entrevistado Sr. Antares, ao mencionar que a sua aparência despertou na
atendente de uma agência bancária a noção de que estava velho, pois o envelhecimento
celular, à medida que a idade avança, pode trazer limitações que afetam a saúde e fazer
diminuir as probabilidades de sobrevivência.
Como já defendido por Silva (2006), o envelhecimento celular, à medida que a idade
avança, pode ocasionar complicações referentes a mobilidade física. Contudo, diante da
complexidade do envelhecimento humano, envelhecer não é um processo idêntico para todos,
o que nos leva a refletir que a velhice é uma consequência do processo de envelhecimento e
assim como qualquer outra fase da vida, pode ou não ser acometida por limitações ou
doenças. Contudo, cabe destacar, que com o avanço da idade, as transformações internas e
externas ocorridas no corpo podem gerar interpretações dúbias, o que dificulta distinguir entre
os aspectos biológicos da velhice e das doenças.
Assim, alguns entrevistados estabelecem relação entre doença e velhice, conforme
enfatizada no depoimento a seguir:
“Velhice está relacionada à doença. Quanto mais você está doente, mais velha
fica”. (Sra. Rigel).

As doenças, como reflexo da velhice, emergem da visão generalizada das áreas da
saúde, que tendem a homogeneizar a velhice ao se preocuparem em curar as doenças que os
velhos venham a desenvolver nesta fase da vida, bem como manter a saúde destes. Em nosso
imaginário, tal associação contribui para disseminar imagens negativas e preconceituosas da
velhice e do ser velho, como por exemplo: o velho como uma pessoa doente, dependente,
inútil e isolada; E a velhice como situação associada à dependência, abandono, decadência
física e pobreza. Porém, como já salientamos anteriormente, a velhice não é uma doença, e
sim, uma consequência do tempo.
Outro critério observado, para determinar as pessoas velhas, é o psicológico. A
entrevistada, Sra. Aldebaran, ressaltou que a velhice começa no momento em a pessoa desiste
de viver:
“Acredito que é quando uma pessoa desiste de viver a vida, de viver os momentos e
se enclausura na sua própria solidão”. (Sra. Aldebaran).

91

A solidão, conforme explicitado na fala anterior, pode vir a ser um fator
desencadeador para várias alterações psicológicas, como lapso de memória, diminuição de
rendimento intelectual, depressões, obsessões e um possível quadro de demência (COSTA,
1998; GATTO, 2005; HALES, YUDOFSKY, GABBARD, 2012).
As alterações psicológicas podem vir a aparecer por uma série de eventos ocorridos
em momentos anteriores a vida do velho, à exemplo da perda de um ente querido, ou de uma
determinada condição financeira ou ainda conflitos familiares, o que pode gerar impactos no
modo como uma pessoa vive e sente sua velhice. Desse modo, a velhice pode está associada à
sentimentos e emoções diversas.
Há ainda de se considerar a influência da subjetividade do velho e sua relação com a
velhice, ou seja, a avaliação que cada um faz de seu envelhecimento em comparação a outros
indivíduos de mesma idade A Sra. Aldebaran, ressalta, em sua fala, que a idade que tem,
assim como o fato de ser denominada de velha ou idosa, não a incomoda, pois o importante é
o que ela sente:
“Eu não me incomodo de ser chamada de velha, idosa ou da terceira idade, o que é
importante é o que eu sinto”. (Sra. Aldebaran).

Neste caso, a Sra. Aldebaran relaciona essa fase da vida às suas vivências internas,
isto é, a sua idade e identidade são produzidas a partir da percepção que tem de si e do que
sente no seu interior. Conforme ressalta Costa (1998), é essa sensação íntima de ser e estar
com menos ou mais idade do que a real que determina a idade e a forma como se vê. É um
critério individual, ligado às vivências de cada indivíduo, ou seja, é a idade pessoal, “aquela
que a própria pessoa determina, que o seu espírito sente, em que a sensação de estar com
idade respectiva é mais forte do que qualquer ruga na face” (COSTA, 1998, p. 33). Assim,
cada pessoa prescreve sua idade, sua identidade conforme suas sensações internas,
particulares.
Para além das dimensões cronológica, biológica, psicológica e pessoal, a velhice deve
ser também entendida também a partir da dimensão sociocultural. A idade social diz respeito
à avaliação do grau de adequação de um indivíduo ao desempenho dos papéis e dos
comportamentos esperados para as pessoas de sua idade, num dado momento da história de
cada sociedade (NERI, 2001). Os papéis sociais adotados pelo indivíduo (e em algumas
situações, impostos pela sociedade em que vive) direcionam seu lugar na sociedade de acordo
com o dado momento histórico. Com isso, tornam-se mutáveis à medida que se envelhece.
É na velhice, por exemplo, que muitos velhos assumem os papéis de aposentados. Para
os velhos, a aposentadoria pode representar desde um sentimento de perda, de início da
velhice e de aproximação da finitude, até uma nova fase da vida, na qual as atividades de lazer
são consideradas centrais pelo velho aposentado e ocupam um lugar importante em sua vida e
no uso do seu tempo (SANTOS, 1990). Na fala do Sr. Antares é possível observar que a
aposentadoria não foi considerada uma conquista e sim uma perda, consoante ressalta:
“Me obrigaram a aposentar. Perdi muito do meu salário. A idade chegou e o tempo
de trabalho ficou para trás. Eu não ganhava mal, mas dava pra viver. Eu acho ruim
essa palavra aposentado!”. (Sr. Antares).

Esse depoimento também nos remete à aposentadoria como um critério socialmente
reconhecido da velhice, apontada assim por mudanças de papéis sociais e sendo o marco da
velhice. Os papéis sociais na vida de uma pessoa são mutáveis, à medida que se envelhece.
Rodrigues, Rauth e Terra (2010) enfatizam que é na velhice que as perdas se tornam
significativas sejam elas por fatores econômicos com o advento da aposentadoria ou efetivos,
com a morte do cônjuge ou de um familiar.
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Desta maneira, ao falar em aposentadoria, não podemos deixar de associá-la às
mudanças (real e concreta) na vida do indivíduo velho, principalmente quando há ruptura com
o mundo do trabalho.
3 CONCLUSÕES
Quando falamos de velhice percebemos que aquilo que produzimos oralmente não é
suficiente para defini-la, e mais ainda, verificamos que esse saber precário é produto de uma
visão parcial engendrada na prática de cada profissional e de preconceitos fortemente
enraizados pela cultura. Corpo e tempo se entrelaçam no devir do envelhecimento, e das
formas desse cruzamento nascerão as múltiplas concepções de velhice. Compreender as
formações discursivas dessa categoria, como parte integrante do imaginário social, configurase em um ‘jogo’ de disputa política pelo poder de impor uma identidade dominante,
reconhecê-la e legitimá-la como oficial.
Este ‘jogo de manipulações’, com base no critério idade, implica, intrinsicamente,
numa redefinição das capacidades e do poder social atribuídos aos diferentes momentos do
ciclo de vida (BOURDIEU, 1983). Nesta classificação identitária, a velhice é, na verdade,
desnaturalizada como realidade biológica intratável, para se tornar, simultaneamente, o meio e
o fim de uma construção social. Desta maneira, enfatizamos a necessidade de explicitar que as
classificações legítimas da realidade social são objeto de disputa entre as diferentes
profissões, sendo que algumas são atribuídas autoridade científica sobre um determinado
critério de di-visão e de diferenciação social.
Neste sentido, os resultados obtidos na pesquisa sugerem que, a partir dos
questionamentos sobre o(s) significado(s) de velhice, as percepções que se tem de velho,
idoso e terceira idade referem-se a certos valores sociais, dos quais são incorporados no
decorrer de vida dos entrevistados, influenciando e subjetivando a visão que os mesmos
possuem de si. O habitus dos velhos entrevistados torna-se princípios geradores e
organizadores das representações que os expressam a respeito da velhice, consequentemente,
reflete o modo como eles vivenciam suas velhices no PAI e como se percebem (ou não) na
condição de velhos.
De acordo com os resultados analisados, identificamos ainda que, ao negarem a
concepção de velho e afirmarem condição de ser idoso, certos entrevistados não se aceitam
como tal e utilizam-se do termo idoso para mascarar seu próprio envelhecimento. Fica
evidente que esta negatividade perpassa todo o imaginário dos entrevistados e interfere no
modo como estes estruturam sua identidade e se percebem. Atributos como solidão,
decadência física, incapacidade física, improdutividade e associação às doenças permeiam a
imagem que alguns dos entrevistados possuem de velhice. Apesar de estudos sobre velhice
evidenciarem que o conceito “idoso” remete ao uso de eufemismos criados para naturalizar o
ser velho, o grupo entrevistado aponta que ainda há significados negativos atribuídos a esta
fase da vida e que interferem em seu modo de pensar e agir e, consequentemente, refletem no
seu cotidiano. Constatamos, assim, a necessidade que se tem de não categorizar o termo
idoso, uma vez que seu resultado estabelece papéis pré-determinados, como o de aposentado,
por exemplo.
O reconhecimento de si, da sua condição de velho, fora também detectado nas
entrevistas feitas por velhas e velhas. Esta forma de pensar, ao nosso ver, é o primeiro passo
para desnaturalizar essas ideias preconcebidas e estereotipadas acerca da velhice, uma vez que
não existe defeito em ser o que é; e afirmar-se como velha ou velho pode ser uma forma de
empoderamento, de resistência aos estereótipos e preconceitos arraigados na sociedade
maranhense e brasileira no decorrer dos anos.
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É pertinente ressaltar que os relatos demonstraram que o modo como cada
entrevistado se reconhece e reconhece o outro como velho (ou idoso) influencia no modo de
vivenciar a sua velhice. Assim, os velhos, são produtos e reprodutores das classificações de
velhice no PAI, isso significa dizer, a grosso modo, que eles mesmos se classificam e são
classificados como indicativo do que são, do que fazem, como fazem, porque fazem e quando
fazem.
Portanto, a concepção de velhice deve ser estudada e entendida na ótica da
pluralidade, tomando para análise os vários conceitos produzidos a partir dos critérios
cronológicos, biológicos, psicológicos, pessoais e socioculturais. Esses critérios, por sua vez,
possibilitam compreender como se constrói os esquemas interpretativos da realidade social da
velhice, ou seja, como os indivíduos ou um grupo social de uma determinada região
apreendem os critérios de distinção social (condições etárias, psicológicas, biológicas, sociais
e pessoais) e os organizam simbolicamente para representar a realidade social,
consequentemente, a concepção de velhice(s).
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GÊNERO E DIVERSIDADE NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
ESPANHOLA CERCANÍA JOVEN
Alessandra Ferro Salazar Caro37
RESUMO: Este artigo aborda a questão do gênero e da diversidade nos livros didáticos de espanhol da coleção
Cercanía Joven, adotado no Instituo Federal de Educação Ciência e Tecnologia – IFMA. Considerando a
importância do livro didático no desempenho das atividades realizadas em sala de aula, investigou a construção e
diversidade de gênero apresentadas nos livros didáticos da coleção Cercanía Joven 1º, 2º e 3º ano do ensino
médio 2015/2017, escolhido pelo PNLD/MEC. A pesquisa constituiu-se de uma análise dos textos, das imagens
no que diz respeito ao trato dado à categoria gênero e à formação familiar do sujeito no contexto de uma época
denominada de pós-moderna. Desse modo, em virtude da “crise de identidade” o sujeito pós-moderno é visto
como fragmentado ou deslocado. Segundo Hall (2005), este sujeito que antes era visto como tendo uma
identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas de várias
identidades. O “efeito da pós-modernidade” vem contagiando o ser humano em diversos campos,
comprometendo o os ideais, o cultural e o social, proporcionando novos costumes e atitudes comportamentais.
Sendo o livro didático, com suas múltiplas linguagens, conceitos, ilustrações e distintos gêneros discursivos, uma
ferramenta usada no processo aprendizagem, assume um papel relevante na construção da identidade dos
indivíduos enquanto aluno. Lopes (2007) define o livro didático como “uma versão didatizada do conhecimento
para fins escolares e/ou com o propósito de formação de valores que configuram concepções de conhecimentos,
de valores, identidades e visões de mundo”. Essa investigação procurou através da pesquisa bibliográfica
literaturas que abordaram o diálogo existente entre identidade, gênero e livro didático. As teorias que ancoraram
essa investigação foram: Stuart Hall (2005) Guacira Louro (2007), Judith Butler (2003), Alice Lopes (2007)
dentre outros, pois têm a visão de uma identidade descentralizada, onde a formação dos indivíduos constrói-se
em contato com a sociedade.

1.INTRODUÇÃO
A construção, reconstrução e desconstrução da identidade se dá no ambiente familiar,
na comunidade, na escola entre outros. A escola sendo um desses espaços que contribui para
esses processos, através das relações de gênero, etnias, classes sociais, visto que, é também no
espaço estudantil que os discursos são construídos, descontruídos essa relação com o diverso
propiciam visões diferentes, hábito distinto. É na escola que as relações de poder se
manifestam como mais precisão, porém ainda é perceptível algumas resistências por parte de
alguns professores.
Estudos realizados recentemente apontam que o tema sobre as relações de gênero
ainda é abordado de maneira moderado nas salas de aula. Paulatinamente, os professores vêm
mudando os discursos conservadores acerca dos aspectos: gênero, etnias e classe social.
Estudos direcionados a esses aspectos são esclarecedores para os professores abordarem esses
temas no âmbito escolar, podemos perceber essa evolução nos próprios livros didáticos
através das diversas imagens e textos que trazem situações do momento considerado pósmoderno, possibilitando, dessa forma, o aluno a refletir sobre a identidade, o conceito de
gênero e os novos conceitos de família.
Sobre a Coleção Cercanía Joven procuramos analisar os textos, as imagens,
analisando-os no que concerne ao trato dado à categoria gênero e à formação familiar do
sujeito no contexto de uma época denominada de pós-moderna. Como a coleção Cercanía
Joven representa o gênero e a diversidade? A partir das imagens apresentadas no livro, como
as identidades são construídas?
37
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O livro didático é um veículo de informação mais utilizado pela comunidade docente.
Na sociedade contemporânea, o papel da escola está além de ensinar conteúdos gramaticais, a
amplitude do papel da escola abarcar também na formação de alunos críticos e éticos para
atuar na sociedade. Possibilitando o aluno a transitar fora do mundo escolar. Com os novos
desafios da educação o professor tem papel relevante, em razão de ser ele quem está na frente
do processo de ensino-aprendizagem juntamente com os alunos, levantar questionamentos
sobre a diversidade, as situações conflituosas, os problemas que envolvem a sociedade e
outros que possam perturbar a ordem.
Sendo o livro didático, com suas plurais linguagens, conceitos, ilustrações e distintos
gêneros discursivos, uma ferramenta usada no processo aprendizagem o mesmo assume um
papel relevante na construção da identidade dos indivíduos enquanto aluno. Lopes (2007)
define o livro didático como “uma versão didatizada do conhecimento para fins escolares e/ou
com o propósito de formação de valores que configuram concepções de conhecimentos, de
valores, identidades e visões de mundo”. Não limitando somente ao livro didático a aquisição
do conhecimento. (BRASIL, 1997) recomenda que o professor utilize além do livro didático
materiais diversificados como (jornais, revistas, computadores, filmes), como fonte de
informação, de forma a ampliar o tratamento dado aos conteúdos e fazer com que o aluno
sinta-se inserido no mundo à sua volta.
A necessidade de realizar essa pesquisa se deu a partir da apresentação de um
seminário em sala de aula, pelos alunos do curso de Informática, a Unidade 3 era o foco,
trazia temas como: Sexualidad en discusión: diálogo y (auto) conocimiento. A referida
unidade é composta por dois capítulos: 5 e 6, o capítulo 5 apresenta o tema: Educación contra
el sexismo que se acabe la violencia. No capítulo 6: Información para todos y todas cuanto
más sepamos, mejor. Ambos os capítulos trazem subtemas relevante: como a linguagem
sexista, violência de gênero, outros métodos anticonceptivos, As doenças sexualmente
transmissíveis e alguns questionamentos: Como nasce a violência contra as mulheres? Como
podes evitar o risco de contaminar nas relações sexuais? A partir daquele momento foi
percebido como os alunos eram carentes de informações sobre o que estava sendo discutido,
nos debates percebeu-se que muitos alunos tinham receios de buscar no seio familiar
respostas por considerarem seus questionamentos como algo reprimido.
Dessa forma, resolveu-se analisar as imagens e textos da coleção priorizando o trato
dado à categoria gênero e à formação familiar do sujeito no contexto de uma época
denominada de pós-moderna. Para ampliar essa investigação foi perscrutado através da
pesquisa bibliográfica literaturas que abordavam o diálogo existente entre identidade, gênero
e livro didático. As teorias que ancoraram essa investigação foram: Stuart Hall (2005) Guacira
Louro (2003), Judith Butler (2003), Alice Lopes (2007) dentre outros, pois têm a visão de
uma identidade descentralizada, onde a formação dos indivíduos constrói-se em contato com
a sociedade.
2. SOBRE GENERO: FORMAÇÃO FAMILIAR DO SUJEITO,
LIVRO DIDATICO, SUJEITO E PÓS-MODERNIDADE
A rede pública de ensino periodicamente recebem por intermédio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, livros do Programa Nacional do Livro Didático –
PNLD, cujas obras são distribuídas pelo Ministério da Educação – MEC, em toda a nação
brasileira.
Os livros didáticos e paradidáticos vêm sendo analisados por pesquisadores que se
dedicam a examinar o universo das representações dos gêneros, das distintas classes sociais,
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da construção dos modelos de famílias. Algumas análises chegaram a concluir “a concepção
de dois mundos distintos: um mundo público masculino e um mundo doméstico feminino”.
Definir o lugar que o ser pode ocupar em uma sociedade, acaba contribuindo para as
desigualdades e a invisibilidade de outros sujeitos. A mulher é um exemplo de invisibilidade.
De acordo com Louro (2003, p. 17) “A segregação social e política que as mulheres foram
historicamente conduzidas tiveram como consequência a sua ampla invisibilidade como
sujeito – inclusive como sujeito da Ciência”.
A partir dos inúmeros discursos essa invisibilidade era produzida, contribuindo dessa
forma a distinção entre o mundo masculino e o feminino. Paulatinamente as mulheres foram
conquistando novos espaços “as mulheres das classes trabalhadoras e camponesas exerciam
atividades fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas lavouras. Gradativamente, essas e outras
mulheres passaram a ocupar também escritórios, lojas escolas e hospitais”. (LOURO 2003,
p.17). Deixando a ofício do homem controlar e dirigir o seu trabalho. Dessa forma demonstra
que a mulher estava submissa ao homem, caracterizando uma relação desigual entre os
gêneros.
O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a relação
entre ambos decorre dessa distinção, que é complementar e na qual cada um deve
desempenhar um papel determinado secularmente, acaba por ter o caráter de
argumento final, irrecorrível. Seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma
linguagem “científica”, a distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para
compreender – e justificar – a desigualdade social. (LOURO, p.20 e 21).

38
Imagem retirada da coleção Cercanía Joven .Vol.3

Na coleção analisada traz essa imagem uma mulher exercendo inúmeras funções
enquanto que o marido descansa em uma rede, apresenta um diálogo fazendo uma crítica a
essa postura. O aluno ao ver a imagem terá uma dimensão sobre o que era praticado há
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tempos e o que vem sendo praticado hoje. Desse modo o aluno perceberá que as identidades
são construídas culturalmente e marcadas pelo discurso.
Hábitos e costumes do século deixaram marcas nas famílias atuais. No século XVII, o
poder patriarcal era decisivo com relação às uniões, quando se imaginava a realização de um
matrimônio, a decisão do patriarca era incontestável, cabia ao pai o poder decisão. Nessa
época eram comuns os casamentos arranjados, que tinha como objetivo continuar e aumentar
o patrimônio, multiplicando dessa forma os bens materiais.
A privacidade familiar era inexistente, as casas não tinham divisórias, possibilitando
que todos os familiares ficassem sempre juntos, a casa tinha variadas funções, além de lar, as
atividades de comércio eram praticadas, configurando assim como um local público. A
família era composta pelo pai, mãe, filhos e alguns parentes próximos.
As mulheres burguesas nos séculos XVIII e XIX apresentavam comportamentos bem
distintos da atualidade, as solteiras tinham que permanecer sob o manto da castidade e as
casadas, fiéis e submissas aos maridos, diferentemente do homem que era permitido ser
adúltero.
No século XX, a casa perdeu essa característica de local público, na década de 70 com
a manifestação do movimento estudantil as mulheres foram conquistando novos espaços. o
homem e a mulher estão trabalhando fora e outros se encarregavam das tarefas domésticas,
antes a casa eram ambiente público, agora se apresenta mais fechada.

39
Imagem retirada da coleção Cercanía Joven .Vol. 2,

Para Butler (2003) “a formação do sujeito ocorre no interior de um campo de poder”.
Com o efeito globalizante as identidades, sobretudo as nacionais foram se transformando, no
aspecto cultural foi o que mais apresentou mudanças. As atitudes comportamentais estão cada
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vez mais unificadas, a perspectiva de vida com o desejo de estar eternamente jovem
aumentou, isso levou muitas indústrias focarem em outros tipos de pesquisas, a vaidade
ditando à regra, alguns empregos se tornaram obsoletos, outros foram criados, às informações
em tempo real foi outro efeito do processo de globalização. As pessoas em outros tempos
eram limitadas às informações locais, no momento atual com o uso das redes sociais através
da internet há uma interação, uma adaptação, uma apreciação da cultura externa. Para os
Estudos Culturais a cultura é entendida como forma de vida e de praticas sociais que
envolvem as atitudes, as linguagens, as práticas, as instituições, as estruturas de poder, as
formas, os textos, os cânones. Para Hall, a cultura é um “terreno real, sólido, das práticas,
representações, línguas e costumes de qualquer sociedade histórica específica (...) as formas
contraditórias de senso comum que se enraizaram na vida popular e ajudaram a moldá-la”
(HALL, 2005, p.26).
E qual seria o papel da cultura para a formação dos gêneros? Para a filósofa, pósestruturalista teórica, Judith Butlher em sua obra problemas de gênero: feminismo e
subversão da identidade (2003) originalmente publicado em 1990 presenta alguns
questionamentos sobre o sexo e os gêneros. Partindo da ideia de que o sexo é natural, ou seja,
você já nasce com ele, Butler apresenta em seu livro a distinção entre sexo e gêneros, para ela
“a distinção entre sexo e gêneros atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável
em termos biológicos o gênero é culturalmente construindo” (BUTLER, 2003, p. 24).
Nesse sentido a construção das identidades está estritamente arrolada com os aspectos
culturais. Sempre fazendo referência a um outro. Dessa forma, as pessoas vão construindo
suas identidades a partir das diferenças.
Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos,
representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou
femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas
formas de ser e de estar no mundo. Essas construções e esses arranjos são sempre
transitórios, transformando-se não apenas ao longo do tempo, historicamente, como
também transformando-se na articulação como as histórias pessoais, as identidades
sexuais, étnicas, e de classe. (LOURO, 2003, p.28)

Esses diferentes discursos transformaram e impactaram os indivíduos e a sociedade
ocasionando uma dificuldade de compreensão desse sujeito. HALL (2005, p.68) apresenta
três possíveis consequências da globalização sobre as identidades culturais:





As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do crescimento da
homogeneização cultural e do “pós-moderno global”.
As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas estão sendo
reforçadas pela resistência à globalização.
As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades- estão tomando
lugar.

A globalização proporcionou um certo desequilíbrio entre o local e o global
provocando uma fragmentação das identidades. As culturas nacionais tornara-se refém das
influências externas.
3. SOBRE O LIVRO ESPECÍFICO CERCANIA
O livro didático de Língua Espanhola Cercanía Joven, escolhido pelo triênio
2015/2017, Cercanía Joven distribuídos pelo MEC, dos autores Ludmila Coimbra, Luiza
Santana Chaves e Pedro Luis Barcia, organizado pela editora SM, estão divididos em 3
volumes: 1, 2 e 3 correspondente as séries finais da educação básica. As obras propõem que o
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aluno desenvolva as quatro habilidades: Ler, escrever, ouvir e falar. A proposta da coleção é
que o aluno possa interpretar e responder diferentes perguntas sobre o que ele leu,
expressando dessa maneira sua opinião, que possa narrar, argumentar, diferenciar os
diferentes tipos de sotaques do mundo hispânico, reconhecer um gênero textual.
Os projetos propostos pela referida coleção, conduz o professor desenvolver pesquisas
interdisciplinar relacionado diferentes áreas do saber como a literatura, história, geografia,
sociologia, biologia, possibilitando uma troca de saberes, despertando nos alunos ir em busca
do conhecimento através das outras disciplinas.
Cada obra é composta por um CD de áudio com as diferentes pronúncias do espanhol,
retrata os costumes, apresenta as curiosidades do mundo hispânico, permitindo dessa forma o
aluno conhecer sobre a pluralidade linguística dos países que tem o espanhol como língua
oficial, levando-o aluno a refletir sobre a identidade e o que se refere ao gênero e a
diversidade, aos conceitos de formação familiar na pós-modernidade, a ideia de sujeito
fragmentado, Staurt Hall menciona em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade.
Hall, afirma que:
as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em
declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até
aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada "crise de identidade" é vista
como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas
e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2005, p.07)

Na referida coleção as imagens e os textos apresentam o sujeito pós-moderno
fragmentado. A concepção de família tem se modificado sofrendo alterações, não condiz com
o tradicional. Na sociedade conhecida como pós-moderna os valores são questionados. “O
pós-moderno ameaça encarnar hoje estilos de vida e de filosofia nos quais viceja uma ideia
tido como arqui-sinistra: o niilismo, o nada, o vazio, a ausência de valores e de sentido para a
vida” (SANTOS, 2006, p.10).

40
Imagens retiradas do livro 3 da coleção Cercanía Joven

Analisando as imagens acima temos diferente formação familiar. No primeiro, traz um
casal que demonstra bastante entrosamento, representando a afetividade na terceira idade,
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caracterizando o conceito relação tradicional, no segundo temos um casal homoafetivo,
representando outro tipo de formação familiar, contrastando com o tradicional.
O pós contém um des - um princípio esvaziador, diluidor. O pós-moderno desenche,
desfaz princípios, regras, valores, práticas realidades. A des-referencialização do real e
a des-substancialização do sujeito, motivadas ela saturação do cotidiano pelos signos,
foram os primeiros”. (SANTOS, 2006, p.18).

Hall (2005) apresenta três tipos de sujeito ao longo da história: a) Sujeito do
Iluminismo: estava baseado na racionalidade, num ser humano unificado e centrado; b)
Sujeito sociológico: a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito
antes centrado e unificado passaria a ser fragmentado, composto por várias identidades que
são transitórias e contraditórias. É a partir desse processo que nasce o terceiro sujeito, o pósmoderno; c) Sujeito Pós-Moderno, desprovido de uma identidade fixa, a qual seria
continuamente formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.
Na era conhecida como pós-moderna estamos diante de um sujeito fragmentado o que
antes tinha como certo hoje é incerto, a certeza é a incerteza. Os sujeitos de acordo com Louro
(2003) “são compreendidos como tendo identidades plurais, múltiplas; identidades que se
transformam que não são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias”.
(LOURO 2003, p.24). As identidades estão sempre em construção, não são permanentes,
devido a isso estão fragmentadas.
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Imagem retirada da coleção Cercanía Joven .Vol. 3

Nessa imagem o consumidor se apresenta extremamente desconfortável com os bens
adquiridos. De acordo com a charge, ele comprou um carro 0km, um dvd, um celular, uma
lava-louça, uma filmadora etc. Comprou tudo isso, porém ele não está feliz. O que é evidente
é que esse sujeito vê no ato de consumir, como algo prazeroso, o fato de poder adquirir
determinada coisa venha lhe proporcionar um momento ímpar, mas após conseguir, ele
percebe que não era bem aquilo que iria trazer a felicidade, ou seja, é tão volátil, efêmero que
o sujeito não tem mais a preocupação em procurar arrumar quando algo apresenta um defeito.
A imagem abaixo exemplificar a concepção de identidade apresentada por Hall (2005).
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Imagem retirada da coleção Cercanía Joven .Vol. 2

Nessa primeira imagem traz algo que poderíamos considerar surreal a um par de
décadas passadas. A mulher demarcado espaço procurando conhecer novos idiomas,
assumindo na sociedade papéis oposto ao proposto em outrora. Na outra imagem, uma
senhora usando um notebook, provavelmente acessando as redes sociais, interagindo com
pessoas em diferentes lugares, fazendo um curso, a partir dessas imagens podemos fazer
inúmeros questionamentos.
A mulher na era considerada pós-moderna, está procurando se profissionalizar e aos
poucos vai tendo autonomia, com isso, acaba trocando o ambiente doméstico por uma sala de
uma universidade, de um escritório demarcando uma nova identidade.
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A coleção investigada proporcionou além das leituras de imagens leituras de textos,
trouxe também propostas para a escrita e a escuta da língua espanhola de diversas regiões
hispano falantes. No texto acima apresenta um diálogo incompleto induzindo o aluno a
escutar o áudio para que possa realizar a atividade de gramática. O texto trata de uma
reclamação de um pai que se sente desconfortável pela atividade proposta pela professora que
solicitou aos alunos, atividade essa que na visão do pai foi considerada inapropriada a
abordagem desse tema em sala de aula, acreditando que os alunos correm perigos e a solução
para o problema seria a demissão da professora Consuelo. O assunto abordado pela professora
era sobre sexo. O que é perceptível nesse diálogo é a postura do pai que se apresentar como
conservador e defensor dos costumes tradicionais, enquanto o professor se apresenta com uma
postura pós-moderna, aborda o tema de forma mais natural. Tema que antes era impossível de
abordado. As famílias eram mais preservadas podendo ser evidente no discurso do pai.
4.CONCLUSÃO
As concepções de identidades apresentadas na coleção Cercanía joven através das
imagens e textos, nos permite afirmar que as identidades são construídas culturalmente e que
é no campo social que se constroem e se reproduzem as desigualdades. Louro (2003) afirma
que é no âmbito das relações sociais que se constroem os gêneros. As múltiplas identidades
do sujeito, por não serem fixas, estão sempre em processo contínuo de construção por meio da
linguagem. (MOITA LOPES, 2002).
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O sujeito na atualidade é considerado fragmentado, deslocado. Manifestando as
múltiplas identidades. É possível apreciar a cultura de um determinado país sem
necessariamente estar presente nesse país, para isso temos as feiras culturais. Os meios de
comunicação estão influenciados os comportamentos, através dos mesmos sabendo o que
ocorre em outros países em tempo real. O “efeito da pós-modernidade” vem afetando a
humanidade em diferentes esferas, modificando o ideológico, o cultural e o social,
favorecendo novos costumes e atitudes comportamentais.
Sendo o livro didático, com suas múltiplas linguagens, conceitos, ilustrações e
distintos gêneros discursivos, um recurso usado no processo de ensino aprendizagem, assume
um papel relevante na construção da identidade dos indivíduos enquanto aluno. Dessa forma,
acredito que temas como estes necessitam ser abordados em sala de aula, considerando que o
ambiente escolar também é um lugar para a construção da identidade.
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MULTICULTURALISMO NA ESCOLA: CONFLITOS E DESAFIOS
Maria Fátima Paula dos Santos43
RESUMO
A Educação Brasileira ao longo do seu percurso histórico tem proporcionado aos cidadãos brasileiros uma
formação intelectual, cultural e profissional pautada em valorização de diferentes identidades. Partindo desse
pressuposto o presente trabalho teve como objetivo analisar os elementos de identidade cultural que fazem parte
do multiculturalismo nas escolas públicas à luz das seguintes abordagens teóricas: Bauman (1999), Moreira;
Candau (2010), Sacristán (1998), Parrat-Dayan (2015), Freire (1996), Santiago; Akkari; Marques (2013), Silva;
Hall; Woodward (2014), dentre outros. Sendo esse resultado de uma pesquisa de caráter bibliográfico. Partindo
desta peculiaridade podemos inferir que as diversidades existentes dentro da escola são vastas, e que a sociedade
enquanto escola não está preparada para enfrentar esses desafios. O multiculturalismo só será aceito no espaço
escolar se a escola proporcionar propostas de projetos educacionais definido em seu Projeto Político Pedagógico
como meta crucial a ser desenvolvida dentro de uma perspectiva de regaste e conservação dos valores culturais.
A partir do referencial teórico-metodológico da análise dialógica do discurso, este artigo analisa o discurso da
escola dentro da concepção do multiculturalismo.
Palavras-chave: Cultura. Escola. Identidade. Multiculturalismo

1 INTRODUÇÃO
A Educação Brasileira ao longo do seu percurso histórico tem proporcionado aos
cidadãos brasileiros uma formação intelectual, cultural e profissional. Isso deu-se através da
universalização da educação no Brasil, que ocorreu de forma desigual em que a oferta ao
indivíduos tornou-se obrigatória, e a qualidade do ensino oferecido nas escolas ficou em
segundo plano.
Com essa universalização, fez que com muitos cidadãos frequentasse a escola. Assim,
surgiu a necessidade de criação de políticas públicas a ser desenvolvidas nas escolas com
intuito de desenvolver uma educação de qualidade e de valorização das diferenças de
identidades existente no espaço escolar. Assim, construindo um percurso de formação do
meio escolar reconhecendo o multiculturalismo como parte diversificada do currículo.
Para atender às necessidades dos indivíduos, a democratização do ensino nas escolas
foi o precursor de uma busca pela construção de uma nova identidade, a formação
educacional escolar. Partindo desse pressuposto o presente trabalho teve como objetivo
analisar os elementos de identidade cultural que fazem parte do multiculturalismo nas escolas
públicas.
A elaboração deste surgiu da seguinte problemática: Como a escola trabalha o
multiculturalismo em suas ações pedagógicas? Partindo desta peculiaridade podemos inferir
que as diversidades existentes dentro da escola são vastas, e que a sociedade enquanto escola
não está preparada para enfrentar esses desafios.
Esse trabalho é resultado de uma predominantemente pesquisa bibliográfica. Segundo
Gil (2008, pg. 50) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado
constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Para a efetivação e
desenvolvimento desta pesquisa utilizamos os seguintes teóricos: Bauman (1999), Moreira;
Candau (2010), Sacristán (1998), Parrat-Dayan (2015), Freire (1996), Santiago; Akkari;
Marques (2013), Silva; Hall; Woodward (2014), dentre outros.
O aporte teórico utilizado partiu da premissa de que os autores abordados podem
subsidiar este estudo, proporcionando uma promissora contribuição teórica para a realização
Graduada em Letras Português(UESPI), Especialista em Docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental da
Educação de Jovens e Adultos (UFPI), mestranda em Ciências da Educação pela Anne Sullivan, E mail:
fafabrasil1@yahoo.com.br
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de uma análise sobre a presença forte das diversidades culturais que permeiam nos espaços
escolares, que fazem parte da nossa sociedade, tão fragmentada devido as particularidades
multiculturais vigentes nesse espaço.
Então, a escola enquanto instituição de ensino deve preponderar suas ações educativas
pautadas no projeto político pedagógico da escola promovendo ações e metas educativas
voltadas para as suas especificidades presente no meio escolar. Assim, poderemos está
contribuído com o desenvolvimento de ações de integração dos jovens como um todo sem
descrimina-los perante a meio social, no qual são inseridos.
O multiculturalismo abrange várias diversidades culturais que existem na sociedade
vigente. E essas diversidades estão inseridas em nossa cultura como riqueza que caracteriza
um denominado grupo social. As etnias que as compõem estão cada vez mais forte. Dessa
forma cabe a escola acolher essas diversidades e proporcionar dinâmicas de acolhimento que
vise atender as necessidades de cada grupo entregando-os com os demais.
Essa medida proporcionará uma relevância no contexto de valorização das identidades
dos indivíduos que fazem parte de cada grupo social. Sendo assim, Grupo familiar, Grupo
profissional, Grupo educativo, Grupo político, Grupo religioso, Grupo de lazer e
entretenimento; que no meio desses ainda existem as diversidades compostas pelos jovens que
se organizam de forma diferente, com suas especificardes próprias de cada grupo.
Assim, podemos dizer que temos uma sociedade bem heterogênea composta com uma
grande diversidade cultural de pessoas que se organizam em grupos distintos que os tornam
excluídos ou incluídos nesse espaço social. Então, a escola será a responsável pela lapidação
dessa fragmentação cultural que existem, criando espaço se socialização e integração desses
sujeitos. Assim, a escola enquanto instituição de ensino ensinara-los com base nos preceitos
formal, apropriando também dos conhecimentos prévios destes indivíduos com intuito de
proporcionar uma formação integral para o exercício da cidadania.
2 MULTICULTURALISMO NA ESCOLA
A escola é um espaço vivo do multiculturalismo devido as diversidades de grupos
sociais presente neste meio. Sendo que a escola, ainda, enfrenta grandes desafios por
apresentar concepção de homogeneidade. Sabemos que essa concepção é inviável por estamos
tratando de diferentes grupos sociais, pois estes possuem uma identidade própria inerente ao
meio em que vive.
A presença do multiculturalismo nas escolas sempre existiu e fez parte desse ambiente
escolar. A diferença é que na atualidade os grupos sociais cresceram. E as escolas não
acompanharam o crescimento desses grupos. Por isso a necessidade de construção de uma
proposta pedagógica pautadas no respeito as diversidades presentes nesse espaço. A partir
dessa preposição, poderemos está trabalhando com o respeito mútuo às diferenças existentes
em particularidades a determinados grupos sociais.
Nesse sentido para Moreira e Candau (2010, pg.18):
Uma das características fundamentais das questões multiculturais é exatamente o
fato de estarem atravessadas pelo acadêmico e o social, a produção de
conhecimentos, a militância e as políticas públicas. Convém ter sempre presente que
o multiculturalismo não nasceu das universidades e no âmbito acadêmico geral. São
as lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos, dos movimentos sociais,
especialmente os referidos às questões étnicas...

Esses grupos sociais possuem diversas identidades e na sua grande maioria costumam
se sentirem excluídos da sociedade. Isso faz com que a escola enraíze essa peculiaridade não
por negação, mas por seguimento de padrões inerentes ao meio social escolar. Para mudar
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essa concepção é preciso que a escola adquirida plenitude e reelabore suas ações pedagógicas
em respeito às diversidades.
Sabemos que para criar essas ações no papel são fácies, o difícil é colocar em prática,
e termina fracassando. E isso faz com que a escola continue em busca de receitas para
trabalhar com essas diferenças. E muitas vezes termina descriminando e isolando-os por achálos diferentes dos demais. Para Canen e Moreira (2001, pg. 16):
Considerar a pluralidade cultural no âmbito da educação e da formação docente
implica, portanto, pensar em formas de valorizar e incorporar as identidades plurais
em políticas e práticas curriculares implica, também, refletir sobre mecanismos
discriminatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, que tanto negam voz a
diferentes identidades culturais, silenciando manifestações e conflitos culturais,
como busca homogeneizá-las em conformidade com uma perspectiva monocultural.

Essas diferenças deveriam ser tradas de acordo com suas singularidades, mas
acontece que muitas vezes se torna difícil trabalhamos com essas diferenças. O certo seria
traçar metas pautadas em políticas públicas destinadas para essa finalidade. Valorizando a
diversidade de cada grupo, fomentando uma política educacional baseada em princípios que
constituem valores a ser tratado dentro do currículo da escola. Dessa forma, proporcionando
um ensino dinâmico e conservador das identidades de cada grupo.
Mas o que acontece na maioria dos caso, a escola termina praticando a ação
discriminatória inconscientemente, porque a equipe pedagógica da escola muitas vezes não
possuem uma formação pautada em ações para atender a diferentes diversidades, logo se torna
é difícil trabalhar com essas diversidades sem uma formação adequada. Até mesmo pela
resistência de colaboração dos próprios grupos sociais. Em detrimento disso, a comunidade
escolar não está preparada para essa caracterização. Mesmo assim, a escola e uma porta de
entrada de início para a realização de ações pedagógicas educativas que venha a somar com o
processo de inclusão das diversidades culturais dos diferentes grupos sociais que permeiam no
espaço escolar.
Sabemos que existem proposta para atender essas especificidades, e espera-se que a
comunidade escola coloque em prática essas ações que visam trabalhar com equidade dentro
do espaço escolar respeitando a identidade de cada um. A partir desse momento de
reconhecimento ficará mais fácil o desenvolvimento de um trabalho pedagógico.
Segundo Sacristán e Gomez (1998, pg. 64) a aprendizagem em sala de aula não
acontece individualmente, limitando frente a frente de um professor a um aluno. A
aprendizagem ocorre mediante a um grupo social com vida própria, com suas necessidades
peculiaridades de acordo com sua cultura. A partir dessa preposição, poderemos criar
mecanismos educacionais como oficinas pedagógicas e projetos que vislumbre a realização de
uma educação plural que contemple as especificidades de determinados grupos sociais tidos
como diferentes.
Então, a sala de aula é formado por diferentes identidades e compõem a diferentes
grupos de caráteres próprios. Em virtude dessa caracterização cabe ao professor ensinar
usando uma metodologia traçados metas valorização da identidade de cada aluno. Assim,
procurando usar uma didática com base nos preceitos do processo de ensino aprendizagem
pautada em ações prevista no Projeto Político Pedagógico da Escola.
Para Moreira e Candau (2001, pg. 16)” No momento atual, as questões não podem ser
ignoradas pelos educadores e educadoras, sob o risco de que a escola cada vez se distancie
mais dos universos simbólicos, das mentalidades e das inquietudes das crianças e jovens de
hoje”. Assim, mediante esse universo de explicitações emersas nos espaços escolares, temos
vivenciados situações de indisciplina em sala de aula. Essa situação vem se estendendo cada
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vez mais, e muitas vezes não sabemos lidar com esse universo novo que é efêmero nas
escolas e consequentemente na sociedade.
De acordo com Parrar-Dayan (2015, p.61):
Numa sociedade organizada democraticamente, acriança conta com uma diversidade
de modelos que lhe permitem se identificar com diferentes aspectos da realidade. Os
meios televisivos não agressivos em si, mas expressam e são aparelho de aspectos
agressivos de uma sociedade. Há diferentes estudos mostrando que a TV não gera,
diretamente, a violência, mas coloca o sujeito na situação de insensibilização perante
a violência. Isso é perigoso.

Então, perante essa situação o indivíduo adquire o costume de ver cenas violentas, e quando
passa a vivenciar essas circunstancias não o provoca mais estranhezas e começa a se inserir
nesse universo de inquietudes. As relações entre os grupos começam a se fortalecer cada vez
mais, não dando margem para as zonas de aproximações de relações sócio afetivas. A TV
pode ser considerada um passo para a aproximação dos sujeitos com casos de violências.
Assim podemos dizer que hoje, não só a TV, mas também as redes sociais explicitam casos de
violência, e cada dia está se fortalecendo. E pode ser considerada um vilão para os jovens e
tem se tornado uma porta aberta para o desencadeamento de agressões nas portas de escolas.
Mediante essas particularidades vivenciada na atualidade no contexto de diversidades
culturais e tecnológicas fazemos inferência na conduta de ações que venha solucionar esses
casos que acontecem diariamente na nossa sociedade. Assim, sugerimos medidas sócio
educativas com o desenvolvimento de ações que devem ser conduzidas com responsabilidade
para que esses casos de inquietudes que permeia nos espaços escolares sejam sanados.
Outro caso de inquietude que a escola e sociedade vivencia é o bullying, uma ação
praticada por grupos de jovens a pessoas consideradas indefesas. Essa ação praticada
prepondera atitudes graves. Mas ultimamente, a escola vem procurado desencadear ações com
intuito de sanar essa prática nesse ambiente. As pessoas que fazem parte do grupo de jovens
que pratica esses atos, podemos inferir que elas se colocam como excluídas da sociedade,
criam seu próprio universo, não permitindo que outros indivíduos se aproximem deles, pois
estes adotam seus próprios princípios.
Sabemos que a indisciplina aflige os professores em sua sala de aula, e dentro desse
universo não sabem conduzir a situação vivenciada a cada momento e termina em
desentendimentos. Essa prática ocorre diariamente e muitas vezes termina em ato violento.
São essas as particularidades que a escola vivência. E alguns casos não sabe resolver o
problema emergente, e consequentemente se torna monótono dentro da própria escola. A
gestão tem que adotar normas para poder amenizar os problemas surgidos no decorrer desse
universo de ações representadas por diferentes identidades.
Para aprimoramento desse contexto é preciso que a sociedade coloque em prática
ações planejadas para melhoria da convivência dos grupos. Com a realização de uma prática
efetiva e norteadora, acreditamos na reorganização dos grupos, no sentido de mostrar para
eles o devido valor que os tem dentro da sociedade, causando uma reflexão buscando o
verdadeiro sentido de ser cidadão. Um sujeito atuante e merecedor de reconhecimento perante
a sociedade sabendo reconstruir sua identidade pautada em princípios éticos e morais.
Sabemos que fazemos parte da sociedade de informação, uma sociedade globalizada,
onde as pessoas vivem em dinamismo constante, não tem espaço para relações sócio afetivas,
principalmente as famílias. Pois não possuem tempo para conversar com seus filhos, não
permite o desenvolvimento de relações afetivas, logo o smartfon e ou celular está tomando
conta dos laços afetivos da família. As redes sociais estão abertas para suprir essa necessidade
e família está perdendo o controle da situação.
Para Canen e Moreira (2001, pg. 25):
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As situações de violência real devem-se acrescentar os efeitos da violência
simbólica decorrentes do processo de globalização excludente que, ao procurar
homogeneizar manifestações culturais, termina por anular vozes e experiências de
grupos oprimidos. As reflexões multiculturais que sugerem estratégias de resistência
e de afirmação indentitária acabam, nesse contexto, significativamente estimulante.

Desse forma, devemos desenvolver ações de caráter heterogênico com intuito de
desencadear as atitudes dos jovens que compõe cada grupo, aproximando deles com propostas
de ações sócio educativas e simbólicas para preservação de suas identidades. Essa atitude
pode ser umas das medidas que vise a construção de uma sociedade cultural rica em saberes
elaborados por jovens responsáveis de seus atos. Pois assumir responsabilidade pode também,
uma ação que viabilize a socialização desses jovens no meio social.
3 VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL NA ESCOLA
A diversidade cultural é de suma importância para o contexto escolar em sua amplitude
de valorização das identidades que compõe cada grupo social. As diversidades culturais
presente nas escolas permitem a construção de saberes essenciais para formação de valores
dos indivíduos. A socialização das diferenças são essenciais para construção de saberes que
fortalecem os grupos sociais em suas particularidades.
A construção do conhecimento deve ser pautada em ações flexíveis, conforme a
proposta curricular direcionada de acordo com suas especificidades. Valorizando não apenas
o currículo escolar, que vem pronto e acabado, mas também deve-se valorizar o currículo
oculto. Sendo que este é parte integrante da identidade de cada indivíduo, pois devemos
respeitar a suas diversidades. Essa ação pode ser umas das medidas para podermos
aproximarmos dos grupos mais rebeldes, que se excluem dos demais.
Essa reciprocidade, ou seja, troca de experiências entre o currículo oculto e o currículo
escolar faz parte da construção de conhecimentos importantes para a construção de uma base
curricular que será essencial para formação de indivíduos. A partir dessa introspectiva
podemos destacar a necessidade da elaboração de uma proposta curricular pautadas nos
preceitos da diversidade.
Para Santiago; Akkari; Marques (2013) “Atualmente é essencialmente a diversidade
cultural dos alunos que é considerada como problemática. Dependendo do contexto, essa
diversidade é vista como cultural, étnica, racial, nacional, religiosa ou linguística”
(SANTIAGO AKKARI & MARQUES (2013, pg. 76). Essa visão tem sido questionada
bastante em congresso e seminários com intuito de focar em desenvolvem-nos de trabalhos
que proporcione a integração dessas diversidades na escola não como uma problema, mas
como uma forma de cooperação e de integração de culturas com abordadas de diferentes
etnias.
Nas últimas décadas a escola tem tratado a diversidade cultural como problema que
tem enfrentado diariamente. E na maioria das vezes não sabe como resolver os problemas
provenientes dos alunos externados na escola. Sendo que esse é uma problemática a ser
resolvida não só nos espaços escolares, mas também no meio social. Assim, acreditamos no
desenvolvimentos de projetos educacionais, que vise trabalhar com ações socioeducativos
resgatando a auto estima desses sujeitos. Dessa forma, teremos resultados positivos
consideravelmente e, assim, esperamos que os problemas de indisciplinas na escola sejam
amenizados.
Para Canen e Moreira (2001, pg. 24):
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O multiculturalismo pode ser visto como uma das preocupações dos Estudos
Culturais. A multiplicidade da culturas, constitutivas de identidades plurais, sempre
em movimento e em relações assimétricas de poder, traz a necessidade de se
desconstituírem discursos e se desafiarem práticas silenciadoras de determinadas
identidades culturais.

Dessa forma apontamos diversos tipos de estereótipos que fazem parte do
multiculturalismo, esses estão ligados a determinados preceitos que os tornam forte. Assim,
para estabelecemos o elo comunicativo com esses indivíduos muitas vezes se torna difícil
devido a própria sociedade que os rejeitam. Mesmo assim, devemos proporcionar uma
comunicação sociável que viabilize o diálogo entre grupos. Dando os a oportunidade de se
sentirem incluído na sociedade, no qual eles também fazem parte, embora possuem as suas
diferenças, mas devemos respeitá-las.
Esse problema deve ser visto como uma necessidade urgente que precisa ser revisto
como parte integrante do Projeto Político Pedagógico da Escola. Colocando-o como ação
imediata a ser repensada pelos professores e gestores. Sendo estes os agentes responsáveis
pela transmissão de saberes formais.
Em detrimento disso, a escola enquanto instituição deve repensar sua postura enquanto
formadora de opiniões. Dessa forma estará contribuindo para a formação educacional pautada
em princípios éticos e morais. A escola é lugar que serve de suporte para formação integral de
indivíduos.
De acordo com Parrar-Dayan (2015, p.107):
O educador não pode mais, simplesmente, transmitir o conhecimento; ele também
deve saber o que fazer para ajudar as crianças na construção, por elas próprias, de
seus conhecimentos. Enfim, existem forte indicação para que o educador desenvolva
atividades multidisciplinares e que trabalhe em equipe com seus alunos.

Mediante essa descrição podemos inferir que as práticas educativas em sala de aula são
responsáveis pelo processo de formação de preceitos que serão cruciais para construção de
saberes e valores significativos para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Para
que isso se efetive será necessário que se desenvolva uma proposta de trabalho focada no
planejamento de ensino com minutas culturais.
O trabalho pedagógico deve ser repesando, colocando em prática ações culturais a
serem realizadas no determinado percurso para que se obtenha resultados positivos em relação
ao desenvolvimento dessas ações. E que essa proposta deverá ser trabalhada com respeito e
valorizando as diversidades dos diferentes grupos que permeiam o espaço escolar.
Segundo Freire (1996, pg. 34) “Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando”.
Partindo dessa peculiaridade podemos concluir que é necessário respeitar os valores e
atitudes dos sujeitos, pois estes possuem sua própria identidade. A partir dessa discussão
podemos mencionar a relevância que o sujeito possui em construção se sua própria autonomia
com base na conservação de valores essenciais para a formação do pensamento crítico do
indivíduo.
Dessa forma podemos apontar a escola como parceira fundamental no processo de
desenvolvimento de uma educação de regaste de valores essenciais para a formação de caráter
dos indivíduos na sociedade. Pois assim, espera está contribuindo para formação de uma
cidadania sem menos preconceitos.
Com essa visão esperamos eliminar ações negativas como a do bullying, que é uma
ação bastante praticada na escola. E para acabar com esse tipo de ação é necessário que a
escola trace metas essenciais para essa caracterização com objetivos direcionados para a
indisciplina.
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Portanto, com a valorização da diversidade cultural na escola centrada no Projeto
Político Pedagógico da escola, podemos realizar um trabalho eficiente focado em ações
educativas importantes para a formação dos cidadãos.
Segundo Canen e Moreira (2001, pg. 33):
Experiências multiculturais têm sido desenvolvidas dentro e fora do espaço formal
da escola. Algumas das que se realizam fora da escola destinam-se a grupos étnicos
específicos, ou seja, a comunidade de negros, índios, imigrantes, ciganos, etc. O
perigo de homogeneização identidária é, nesse caso, bastante real. Em nome, por
exemplo, de uma suposta identidade negra, homogenia, identificável e localizável,
pode-se minimizar a complexidade das identidades de diferentes mulheres e homens
negros, com valores diferenciados, formas de vida e de inserção social variadas.

Sabemos que as diversidades são vastas e que estão presente no meio social, na escola, sendo
essa que mais convive com as diferenças que existem na escola. Nesse meio convive pessoas
de etnias diferentes e que cada possuem sua forma de pensar e agir, por isso não podem ser
tratada como homogênea. Nesse círculo de formação de identidades diversas localizam-se
pessoas com personalidade forte, que não aceita a convivência social entre todos, igual, agem
de forma para se sentirem diferente. Essa prática é visível nesse espaço, ações desta natureza
deve ser vista com olhar diferente, mas não com proposito de exclusão mais com uma visão
de estabelecer laços de sociáveis entre os sujeitos de um determinado espaço.
Embora, não possamos resolver o problema emergente na escola, mas os professores
devem e podem desenvolver oficinas culturais que regaste a verdadeira identidade do jovem.
Colocando-o em situações de convivência de humanização, participando de festividades
culturais que venha a ser de interesse dos jovens. Assim, garantindo a participação desses no
espaço da escola como agente do processo de ensino aprendizagem.
Para Santiago; Akkari; Marques (2013, pg.43-44):
O grande desafio do processo educacional é reconhecer os diferentes contextos de
nossos estudantes. Para que isso ocorra é necessário que promovamos perspectivas
diversas sobre o contexto sociocultural dos mesmos, descentralizando as visões e
perspectivas únicas e totalizantes, enfrentando situações de discriminação e
preconceitos frequentemente estão presentes no cotidiano escolar e são muitas vezes
ignorados ou encarados como brincadeiras.

Com base nessa discussão reconhecemos que os desafios que a escola enfrenta é
bastante visível no universo de diversidades de grupos sociais que permeiam no meio social,
em que a descriminação e o preconceitos fazem parte desse universo. Assim, queremos, que
os profissionais da educação vejam essa circunstância com um olhar diferenciado, sendo
capaz de mudar essa realidade. Adotando ações e implementando-as com intuito de acabar
com esses preceitos vivenciados no meio social.
De acordo com Santiago; Akkari; Marques (2013, pg. 69):” O futuro das abordagens
interculturais educacionais na educação se direciona em parte, pelas atuais políticas
educacionais”. Sendo desenvolvida pelo processo de fragmentação, não priorizando a
verdadeira essência da cultura local, regional do próprio indivíduo. Isso enfraquece as bases
do currículo oculto dos sujeitos. Por isso enfrentamos vários desafios no campo educacional
nesse universo de diversidades de pessoas organizadas em grupos diversos com caracterização
e personalidade própria.
Então, é preciso que os sistema de ensino reveja como diversificar a inclusão de
elementos próprios de cada região proporcionando a interligação entre as diversidades de
riquezas culturais de cada lugar. Assim, a escola adequará seu currículo com base na
explicitações culturais local, como também de forma universal, com proposito de interligação
de conhecimentos e valorização dos saberes adquiridos ao longo do cotidiano.
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4 IDENTIDADE E ESCOLA
A escola é o espaço de formação integral de indivíduos que fazem parte de vários
grupos sociais. Sendo que esses grupos possuem sua própria identidade, cada um com seu
estilo e atitude. Os professores serão os principais agentes de transformação no processo de
ensino desses sujeitos. Assim, esperamos que esses contribuam para formação tanto
profissional como intelectual dos indivíduos respeitando a identidade de cada um.
Para Silva; Hall; Woodward (2014)” A identidade é marcada pela diferença, mas parece
que algumas diferenças – neste caso entre grupos étnicos – são vistas como importantes que
outras, especialmente em lugares particulares e em momentos particulares” (SILVA; HALL
WOODWARD (2014, pg.11). Salientamos que nesse meio de grupos étnicos existem as
descriminações, onde são valorizados apenas alguns grupos. E correto seria valorizar cada
grupo, pois cada possuem suas diversidades singulares.
Podemos dizer que as diversidades são várias e que cada possui a uma identidade
própria. Cabe aos professores saber trabalhar com essa diversidade tão presente nos espaços
escolares. Essa miscigenação de culturas englobas diferentes saberes que precisam ser
lapidados na escola. Essa lapidação ocorrerá com o engajamento de todos os membros que
fazem parte da escola, uma ação social que visa integrar e socializar todos esses sujeitos.
Com o advento da globalização a sociedade tem vivenciado várias crises em seu
contexto histórico. E que isso tem repercutido na formação dos indivíduos constantemente, e
em consequência disso os valores estão perdendo seu perfil. A escola enquanto instituição de
ensino será a grande mentora dessa transformação.
Com essa proposição os professores serão participantes e colaboradores do processo
de formação e de respeito aos valores éticos e morais dessas identidades que por alguma
razão, às vezes encontram-se em crise. A sociedade será uma das grandes aliadas nesse
regaste de conservação dessas identidades tão precoces, mas ao mesmo tempo muito antigas.
Segundo
Bauman, (1999) “Cada vez mais, a globalidade e a localidade
adquirem o caráter de valores opostos (e valores supremos por sinal), valores intensamente
cobiçados ou invejados e situados no centro mesmo dos sonhos de vida, dos seus pesadelos e
batalhas”, (1999, p. 129):”
Mediante esse posicionamento podemos destacar o valor do ser humano em sua
formação pessoal e integral dentro de uma vasta experiência. E que muitas vezes a boa vida
de alguns é o desastre do outro. Por isso se faz necessário a valorização da cultura dentro da
perspectiva no multiculturalismo.
Então, com o respeito às diferentes identidades nos espaços escolares, a relação entre
indivíduos e escola tornara-se mais eficaz e consequentemente estaremos construindo uma
sociedade mais justa. Pois a escola deve ser a principal idealizadora de projetos de regaste de
valores culturais que fazem parte do nosso contexto histórico.
Sabemos que na escola convivem vários sujeitos e cada um possui sua própria
identidade ou aqueles que buscam mascará uma que não é própria. Essa é assumida perante a
descaracterização de personalidade. Não é capaz de se identificar como é realmente, precisa
se esconder de se mesmo, essa ação gera desconforto para o próprio indivíduo, não sabendo
se posicionar como um cidadão.
Para Silva; Hall; Woodward (2014, pg. 84):
O processo de produção de identidade oscila entre dois movimentos: de um lado,
estão aqueles processos que tendem a subvertê-la e s desestabilizá-la. É um processo
semelhante ao que ocorre com os mecanismos discursivos e linguísticos nos quais se
assusta a produção de identidade. Tal como a linguagem, a tendência da identidade é
para a fixação. Entretanto, tal como ocorre com a linguagem, a identidade está
sempre escapando. A fixação é uma tendência e, ao mesmo tempo, uma
impossibilidade.
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Essa diversificação ocorre mediante a convivência do meio, pois se o mesmo convive
com pessoas de personalidade forte, assim é viável que ele assuma a mesma identidade. Pois
o indivíduo tende a oscilar também num percurso de dupla personalidade, essa última não
muito perceptível pela família, ás vezes é notada pelo professor na escola. Quando
identificada a escola comunica a família com intuito de resgatar a verdadeira identidade desse
sujeito.
Essa mudança de personalidade faz com que as identidades se enfraqueçam perante a
formação de saberes próprios a cada indivíduo. Essa diversificação ocorre devido a
fragilidade de determinados grupos sociais, assim, identificamos como um dos fatores
extemos vivenciado na escola, uma instituição de ensino que oferece um ensino formal. E que
possui sua diversidade de encaminhamentos pedagógicos necessários para ensinamentos de
saberes essenciais para esses indivíduos.
Ainda de acordo com Silva; Hall; Woodward (2014, pg. 89):
Já sabemos que a identidade e a diferença estão estreitamente ligadas a sistemas de
significação. A identidade é um significado- cultural e socialmente atribuído. A
teoria cultural recente expressa essa mesma ideia por meio do conceito de
representação. Para a teoria cultural contemporânea, a identidade e diferença estão
estreitamente associadas a sistemas de representação.

Essa representação tem seu devido reconhecimento mediante ao longo percurso da
história de formação dos perfis dos grupos sociais. Essa representação surgiu com base na
formação da própria identidade de cada sujeito, pela sua capacidade de se manifestar perante
o desenvolvimento dos pilares culturais emergentes no meio social. Contudo, na escola será o
espaço em que os valores serão abordados e trabalhados numa perspectiva de significação e
de reconhecimento das identidades, dando-lhes seu devido sentido.
Assim, esperamos que a escola também seja um espaço acolhedor capaz de
ressignificar as identidades presentes nesse espaço, adotando se de princípios elementares
para construção de saberes fundamentais para a valorização da identidade de cada um. Dessa
forma, dizemos que a perseverança é uma das atitudes a ser tomadas mediante a valorização
das identidades presentes nas escolas.
Mediante essa particularidade, gestores, professores, auxiliares administrativos e
porteiros, todos, são os agentes responsáveis pelo processo de elaboração de ações que
proporcione a integração das diferentes identidades presentes na escola. A elaboração de
mediadas para a socialização entre esses são importantes para o desenvolvimento de relações
sócio afetivas. Dessa forma, estaremos contribuindo para o desenvolvimento de ações que
viabilize a integração desses jovens ao meio social, fazendo-os se sentirem importante.
Assim, para que isso aconteça de fato é necessário que adotemos políticas visando a
integração dos jovens ao meio social, e que sejam no chão da escola, com proposito de
desencadear medidas plausível para o processo de socialização com intuito de firmar uma
formação profissional e intelectual para que esses jovens possam se inserir no mercado de
trabalho.
Conforme Demo (1994, pg. 68):
Aprendemos também que planejar muitas vezes saber retirar-se, no sentido de
reduzir o aspecto sempre intervencionalista do planejamento. Esse é o caso no
campo participativo, no qual seria absurdo – embora por demais frequente – querer
planejar a participação dos outros, reduzindo-os a objeto de condução. Está na alma
do Estado conduzir as massas, pois que delas subserviência e voto favorável. O
técnico que nele trabalha incorpora essa alma, e sua competência será aliviada pela
capacidade de, sob belas palavras, sempre científicas, elaborar estratégias refinadas
de controle social e desmobilização.
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Mediante esse posicionamento podemos mencionar que aprendemos a planejar, mas
acontece que esse ainda não assumiu sua essência em sua plenitude, caso contrário não
teríamos uma sociedade fragmentada, logo constituída de identidades também fragmentada. O
interessante seria que fosse realizado um planejamento focado na fragilidade dos membros de
cada grupo pertencente a sua comunidade.
Sabemos que a escola é um espaço social aberto para todos, e nesse encontra-se
pessoas de identidades diferentes e que pertencem a determinados grupos. E nesse meio de
diversidades o ensino-aprendizagem deve ser pautado em ensinamentos culturais que
possibilite uma integração social e formadora de saberes que serão transmitidos de geração a
geração.
5 CONCLUSÃO
A escola sempre será o pilar de sustentabilidade de formação integral e profissional
dos cidadãos. E que durante esse processo de formação dos indivíduos permeia-se a presença
do multiculturalismo. Diante disso percebe o grande desafio da escola em desenvolver
projetos pedagógicos pautados em conteúdos interculturais. Essas serão ações de suma
importância para a realização do processo de integração dos grupos sociais nos espaços
escolares.
Sabemos que existem várias dificuldades em trabalhar com esses diferentes grupos que
possuem indivíduos com identidades bem diversificadas. Mas mesmo assim espera-se que o
trabalho pedagógico realizado consiga alcançar os objetivos almejados ao longo do percurso.
O multiculturalismo só será aceito no espaço escolar se a escola proporcionar
propostas de projetos educacionais definido em seu Projeto Político Pedagógico como meta
crucial a ser desenvolvida dentro de uma perspectiva de regaste e conservação dos valores
culturais.
Acreditamos que com realização de ações focadas nos valores de conservação da
cultura em seus preceitos étnicos e morais estaremos contribuindo para a formação de
cidadãos críticos sem preconceito para com o próximo. Com essa visão teremos uma
sociedade mais justa e conservadora de seus valores. Assim, esperamos que a sociedade como
toda se unam para trabalhar com as diversidades que existem no ambiente social, pois são
muitas e cada possui sua especificidade, sendo própria e inerente a formação de cada
indivíduo em seu contexto social.
Portanto, concluímos que as identidades estão perdendo sua essência devido a perda
de valores que ao longo dos anos vem sendo desconstruída por falta de políticas públicas
voltadas para atender essa clientela. Dessa forma cabe a sociedade resgatar os valores
próprios de cada comunidade, explorando sua riqueza de diversidade, pondo em destaque a
formação cultural de saberes necessários para a construção de saberes. Essa pode ser uma das
medidas a ser tomada como ponto de partida para formação integral dos sujeitos, inserindo–os
no meio social sem descriminação, assim, valorizando as identidades desses indivíduos.
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EDUCAÇÃO: PAPEL DO ESTADO OU DA SOCIEDADE CIVIL
Sipriano Gomes da Rocha Neto1
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RESUMO
O objeto de estudo do presente artigo é a análise da importância e eminência da sociedade civil e o papel do
Estado diante da educação. O problema proposto concentra-se em verificar o dever do Estado como da sociedade
civil diante do contexto educacional, levando conta o que consta na Constituição Federal assim como em outras
leis vigente no Brasil e como agem algumas representações da sociedade no que se refere à implementação de
políticas públicas, e substituem por assim dizer o poder estatal. Deve-se conferir qual o papel real que a
sociedade civil e o impacto que sua atuação exerce na política estatal. Nesse sentido questiona-se a necessidade
de adaptação institucional por parte do Estado para enfrentar desafios relacionados à governança, seja nacional
ou global e por fim suprir a laguna ocupada pela sociedade civil organizada como meio de representatividade da
sociedade como um todo. A sociedade civil, quando organizada influencia as decisões estatais e a forma que
essas organizações atuam com relação a sua representação e conseqüentemente a democracia. A sociedade civil
organizada é a maneira pela qual a sociedade encontra mecanismos legítimos para cobrar políticas públicas
referentes a questões relevantes, quer seja em âmbito estatal ou internacional. Conclui-se que a ações da
sociedade civil é relevante, mas não substitui a atuação do Estado, tão pouco atua como nova forma de
democracia representativa.
Palavras chaves: Sociedade Civil. Estado. Políticas Públicas. Educação.

INTRODUÇÃO
A educação tem assumido papel de destaque no panorama das políticas
governamentais brasileiras, principalmente a partir da década de 1990, em que se pode
verificar fortalecimento do discurso e de propostas que revelam a intenção de garantir
educação para todos.
Em que pesem os avanços alcançados quanto aos índices de matrículas iniciais no
ensino fundamental, atribuídos a este mesmo período, as ações organizadas ainda não deram
conta de cumprir com os compromissos firmados na Constituição Federal de 1988 (CF/88),
quais sejam: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria
da qualidade de ensino, formação para o trabalho e promoção humanística, científica e
tecnológica do País.
A luta da sociedade brasileira pela universalização do acesso à escola remonta a
décadas, e a persistência de pautar essa reivindicação como prioridade garantiu, inclusive, que
o último texto constitucional reafirmasse a educação como um direito de todos, definindo a
quem cabe a responsabilidade por sua promoção e incentivo, e estabelecesse seus fins. De tal
forma, a educação assim ficou assegurada na CF./88:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (Artigo 205)
Quando o Estado e os pais cumprem seu papel, o direito à educação está assegurado.
Mas, e quando um deles ou, até mesmo, os dois violam esse direito? Quais são, então, as
alternativas existentes no campo da legislação para que se possa exigir o cumprimento da lei.
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Oliveira (2001: 33), ao discorrer sobre os instrumentos viabilizadores do direito à
educação, explicita que estes são: mandato de segurança coletivo, mandato de injunção e ação
civil pública. Ainda, analisa que:
... a própria declaração desse direito [à educação], pelo menos no que diz respeito à
gratuidade, constava já na Constituição Imperial. O que se aperfeiçoou, para além de
uma maior precisão jurídica - evidenciada pela redação -, foram os mecanismos
capazes de garantir, em termos práticos, os direitos anteriormente enunciados, estes
sim, verdadeiramente inovadores.
Mas, quais são os recursos que a sociedade tem para exigir o cumprimento de tais
direitos constitucionais? Para que as ações possam ser organizadas respeitando os
protocolos legais e para que expressem necessidades coletivas um canal é o
Conselho Tutelar, outro é o Ministério Público e a própria Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).

Tal como Oliveira (2001: 42), que “As modernas sociedades democráticas encerram,
portanto, uma contradição entre ter de declarar direitos a todos e a resistência social à sua
efetivação” e que “a exclusão social e, particularmente, a educacional, requerem remédios
mais amplos e articulados, pois o Estado mostrou-se refratário, em diversas esferas, a efetivar
tais direitos”. Os dados a seguir apresentados são suficientes para mostrar o quão distantes
ainda estamos dos objetivos estabelecidos, em 1988, para a educação brasileira.
1- SOCIEDADE CIVIL
No Brasil, o surgimento da sociedade civil ocorreu nas últimas décadas do Século XX,
em decorrência do quadro político e o crescimento das políticas neoliberais. A atuação da
sociedade civil acontece de forma organizada e traz novos agentes e novas agendas, ou seja,
representa diferentes parcelas da população através de grupos e reivindicações distintas. A
sociedade civil organizada, desde as organizações de bairro ou de trabalhadores, até os grupos
internacionais, como a Anistia Internacional ou o Greenpeace, interagem com o Estado. No
bojo de atores que interagem interna e externamente na esfera estatal, as ONGs figuram como
as representantes mais atuantes da chamada sociedade civil (PINTO, 2006).
Com o crescimento das desigualdades e a carência de políticas públicas suficientes,
segundo DUPAS (2005, 176) a sociedade passou por uma transição de sociedade política para
sociedade organizacional.
O fortalecimento da sociedade civil ocorre em um contexto no qual há necessidade de
ativismo civil. As ONGs, como parte da sociedade civil ocuparam nos últimos anos o vácuo
deixado pelo Estado. Dessa forma, incorporaram-se as esferas estatais e dividem as atividades
políticas, econômicas e sociais DUPAS (2005).
As Organizações Não-Governamentais atuam, de acordo com DUPAS (2005, p.181)
como atores que reformulam, por assim dizer, a democracia na teoria e na prática. As ações
dessas organizações resumem - sem projetos ambiciosos de interferem nas arenas econômicas
e estatais. Nesse contexto, transforma-se a forma de perceber e participar da política, a partir
da postura adotada a ação coletiva torna-se o meio de atuação dos grupos. A ação da
sociedade civil organizada tem a capacidade de influenciar a população de todas as formas,
principalmente por meio das mídias.
Para LAVALLEapudDUPAS, (2005), esses movimentos “provocam no espaço
público processos de articulação de consensos normativos e de reconstrução reflexiva dos
valores e disposições morais que norteiam a convivência social.” A observação dos autores
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aborda aspectos relevantes, pois as Organizações Não-Governamentais atuam na promoção e
representação de temas pertinentes para a sociedade.
Nesse contexto, a participação política toma nova definição, pois defende interesses
específicos, são decisões também específicas, ou seja, politicamente dirigidas. Tal dinâmica
busca afirmação, aceitação por parte da população, pois as ONGs necessitam de legitimidade
diante da opinião pública para ocupar espaços de poder e alcançar seus objetivos (DUPAS,
2005, p. 183).
As Organizações Não-Governamentais, isto é, o terceiro setor através de suas
reivindicações tornou-se um modelo de gestão social eficaz, captou recursos financeiros,
recebeu incentivos fiscais e estímulo do setor privado. A atuação eficiente do denominado
terceiro setor redefiniu a relação entre a esfera pública e a privada
. Nesse sentido, as corporações aproveitaram para ocupar o vazio com uma estratégia
de comunicação repaginada, a responsabilidade social.
O conceito de responsabilidade social oferecido, por assim dizer, pelas empresas
substituiu, de acordo com DUPAS (2005), a noção de deliberação participativa. Reduziu-se a
atuação governamental com uma propaganda velada pelo slogan de “empresa do bem”. Desse
modo, a corporação obtém ainda mais lucros, suas iniciativas comerciais tomam-se grandes
eventos, além do prestigio junto à sociedade.
Nesse jogo, no qual o Estado atua e sede espaço para a sociedade civil, as empresas
(na maioria transnacional) pegaram ‘carona’. Por um lado, o Estado oferece políticas públicas
ineficientes, por outro lado, as empresas são grandes financiadoras de ONGs. Nesse ambiente
de múltiplos interesses, percebe-se a imposição, posição antidemocrática, mesmo que de
forma velada.
Em relação à autonomia tanto da sociedade civil, quanto do Estado, os próprios atores
reconhecem o início da interação em projetos de políticas públicas, porém o Estado
permanece com a mesma estrutura organizacional. Nesse contexto, a sociedade civil
representa o processo de organização e reconstrução na qual a população com renda mais
baixa concentra suas expectativas, pois a situação é usada, politicamente por diversos países
como argumento de reconstrução, por isso a sociedade civil brasileira uma instituição
pluralista AVRITZER (2012).
DUPAS (2005, p.184), considera que o modelo de representação político-social
desenvolvido pela sociedade civil choca-se tanto com a chamada democracia direta, quanto
com a democracia representativa. Nesse aspecto, há ausência de atuação democrática, a
democracia dilui-se na vontade de lideranças ou grupos de interesse. Para gerir essa questão a
ação estatal torna-se fundamental, pois o Estado enquanto ator soberano exerce poder
regulador perante outros atores e seus mecanismos. Ainda que se aceite os conceitos
minimalistas schumpeterianos, a ação da sociedade civil e o papel do Estado devem ser
repensados do ponto de vista democrático.
A modificação do padrão das tradições políticas no Brasil e o privatismo, de acordo
com AVRITZER (2012) está vinculada ao comportamento dos políticos em relação à
sociedade civil. Outra questão que transformou de maneira brusca foi à transição do
autoritarismo à democratização ocorrida no Brasil. De modo que, sair de um estágio de
repressão para um sistema democrático participativo, exige tanto do Estado quanto das
instituições que agem e interagem com governo AVRITZER (2012).
AVRITZER (2012) explica a lógica entre o Estado e a sociedade civil no Brasil;
Só é possível entender essa lógica a partir da perspectiva de uma sociedade civil
pluralista que se entende como independente dos partidos. É justamente essa
independência que lhe permitiu sobreviver à crise política que têm assolado o Brasil

120

durante os últimos anos e manter a sua legitimidade entre amplos setores da
sociedade.

Segundo o entendimento de AVRITZER (2012) na citação, a sociedade civil resistiu
às crises ocorridas no Brasil devido ao pluralismo brasileiro e a legitimidade concedida pela
própria sociedade. Esse contexto reafirma que uma Organização Não-Governamental somente
sobrevive se houver legitimidade conferida pela própria sociedade. Logo, a ação da sociedade
civil apenas atua simultaneamente com a atuação governamental, e está, por sua vez prevalece
devido a sua condição imperante de Estado.
Independentemente, do prisma pelo qual se analisar a atuação da sociedade civil ou
das ONG em âmbito nacional o internacional, entende-se que tanto as Organizações NãoGovernamentais quanto o Estado não conseguem suprir todas as necessidades da população,
não cabe discutir os fatores que impedem a implementações de tais ações, mas o que importa
destacar é que muitos são os canais que corroboram para que as ações do Estado em conjunto
com as ONGs garantem melhores oportunidades para a população, de forma geral.
Cabe ressaltar Organizações ativas e responsáveis atuando em conjunto com o Estado
automaticamente o constrange a reforma ou modernização. Ambiente no Qual a
reestruturação social e o fortalecimento da sociedade civil corroboram com o
desenvolvimento da nação. Nesse sentido, ocorrem oportunidades de parcerias com outros
países nas áreas política, econômica e social. Alavanca-se o crescimento e abre-se a
possibilidade de melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.
2- AS ONGs E A EDUCAÇÃO
Apesar das tendências a constituição de uma função pública transnacional, o Estado
Nacional territorial prevalece como a instância central de legitimidade do poder. Nesse
sentido, apesar do Estado permanecer como o destinatário das demandas da população, e do
fato de existir a necessidade de regulação da política global – governança global – não
significa a perda da soberania do Estado nacional.
A construção da esfera pública transnacional está balizada por dois importantes
princípios: O interesse público internacional e o patrimônio comum da humanidade, ou seja,
tais princípios confere ao Estado sua autonomia. Porém, de acordo com GOUVEIA (2007,
p.79), os assuntos que antes eram tutelados exclusivamente pelo Estado, foram transferidos,
por assim dizer a outras instituições, sejam nacionais ou internacionais.
As Organizações Não-Governamentais aparecem nesse contexto, e ocupam a laguna
entre o Estado e a população. Essa atuação oferece à sociedade civil a possibilidade de
reorganização social em conjunto com o aparato estatal LEHNING apud MARQUES,
MERLO, NAGANO (2005).Segundo a análise de VIEIRA (1997, 104), o surgimento de
novos cenários superam os limites institucionais vigentes, tais como: as questões ambientais –
ameaças ao ecossistema global, às questões sociais – desigualdades sociais e o perigo de uma
desestabilização político-social, sugerem a perda parcial da soberania no que refere-se à
questões relacionadas a autonomia do Estado.
Nesse contexto, tal transferência - mesmo que parcial - para outras instâncias de
decisões efetivas, conferem as Organizações Não-Governamentais legitimidade para agir
dentro e fora do Estado, situação que parece inevitável. A descentralização do poder estatal
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causado em dada medida pelo fenômeno da globalização descentralizou o poder em nível
internacional e enfraqueceu o papel do Estado.
Essa situação passou a demandar da sociedade formas alternativas de representação,
pois, a ‘crise’ que causou o enfraquecimento do Estado, por outro lado fortaleceu outras
organizações, ou seja, legitimou a ação de organizações que se auto intitulam representantes
da sociedade civil, fora do aparelho estatal. Cabe observar que as ONGs atuam com foco no
interesse público, mas não representam fundamentalmente a população, pois buscam
interesses específicos MARQUES, MERLO, NAGANO (2005, 136). Para VIEIRA (1997,
94), as Organizações Não-Governamentais fazem pressão, lobby e assemelham-se com as
igrejas, grupos terroristas, empresas transnacionais.
O autor afirma que as ONGs não defendem interesses coletivos gerais, mas os
interesses relacionados a determinados grupos. Isto é, as ONGs não representam a sociedade
de maneira ampla, valores universais, e etc., mas defendem interesses específicos, por esse
motivo não teriam meios suficientes para assumir o lugar do Estado, pois tal posicionamento
emana da necessidade da população, bem como da legitimidade de poder. E, avalizadas em
interesses e necessidades de seus membros as Organizações Não-Governamentais tendem a
participar de decisões nas esferas econômicas, políticas e sociais, tal foco concede a essas
organizações certa legitimidade. A legitimidade está na efetividade dos programas
implementados, na representatividade e a imagem que a sociedade tem da instituição. Esse
cenário fornece as ONGs argumentos para sua ampla participação, importância e visibilidade.
Nesse contexto, as Organizações Não-Governamentais atuam para a construção de sua
identidade política como agentes no processo de globalização, no qual a sua participação
ainda é irregular. Tais organizações participam de conferências em diversos locais do mundo,
discutem e definem normas e diretrizes, agem como forma de representar questões específicas
relacionadas a pequenos países ao redor do mundo que não dispõe de outros meios de ação a
não ser essas organizações. A irregularidade dessas organizações deve-se a avaliação, pois
além da efetividade, a aprovação e consequentemente, a credibilidade legitimam as ONGs em
relação à sociedade civil MARQUES, MERLO, NAGANO (2005, p. 71). A transparência das
ONGs consolida sua participação e atuação na gerência de atividades públicas. Essas ações
geralmente estão relacionadas às políticas públicas que são oferecidas de forma ineficiente
pelo Estado, por isso as Organizações Não-Governamentais ocupam de maneira crescente o
espaço entre o Estado e a sociedade.
Com sua consolidação as ONGs tornaram-se fundamentais para a sociedade civil. Em
diversos casos essas organizações corroboram para a formulação de normas e conceitos que
pressionam os Estados a agirem para resolver determinadas situações que a população
reclama, mas não consegue resolver sem o apoio de Organizações Não-Governamentais.

3- A EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA DE ESTADO
Compreender a responsabilidade do Estado para com a educação demanda saber o
significado da instituição Estado e, particularmente no Brasil. Isto porque é comum
confundir-se Estado com Governo.
Em sua abordagem, Heloisa de Mattos (2001) apresenta o Estado como um conjunto
de instituições permanentes (como os tribunais, o exército, as casas legislativas etc.). Governo
seria um conjunto de programas que um grupo social propõe para a sociedade. O governo se
realiza quando a burocracia estatal trabalha no sentido de realizar um programa de governo. O
governo é o exercício das funções de Estado por parte de um grupo social por um
determinado período de tempo.
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O exercício do Governo, então, envolve mais do que a máquina burocrática estatal.
Envolve a participação de membros da sociedade civil. Esta participação está condicionada
àquilo que podemos chamar de contornos do Estado, ou seja, se mais ou menos democrático,
se mais ou menos voltado para políticas públicas sociais. O perfil do atual Estado Brasileiro é
democrático e promovedor de políticas públicas de corte social. Mas esta não foi à forma
como se apresentou sempre. Este é um fenômeno que tem uma localização temporal bastante
específica na história do Brasil.
A experiência ditatorial vivenciada no Brasil entre os anos de 1964 e 1985 deixou um
trauma profundo na sociedade brasileira. O período do Regime Militar foi sem dúvida umas
das etapas mais contraditórias de nossa história. Se, por um lado, é evidente o modo
truculento de governar daqueles anos, é inegável que progressos houve para o Brasil em
diversos campos, incluindo aí a educação. Todavia, se houve avanços do ponto de vista da
organização, o sentido antidemocrático da direção do processo e da execução foi algo muito
mais perceptível e marcante. Sobre isso, tome-se como exemplo o aumento do clientelismo
entre o Governo Federal e os municípios no início da década de 1980, ou a desvalorização dos
profissionais da educação a partir da desvinculação de recursos da União na segunda metade
dos anos 1960.
Os índices apresentados pelo Brasil no início da década de1980 eram desanimadores e
desabonadores das práticas governamentais adotadas até ali. Como aponta Eneida Otto
Shiroma, 50% das crianças repetiam ou eram excluídas ao longo da 1ª. Sério do 1º. Grau;
30% da população eram analfabetos, 23% dos professores eram leigos e 30% das crianças
estavam fora da escola; 8 milhões dos alunos do 1º. Grau tinham mais de 14 anos, dos quais
60% estavam nas três primeiras séries que reuniam 73% das reprovações (SHIROMA ET AL,
2004).
Internacionalmente, a consolidação do modelo neoliberal de Estado em países como
Grã-Bretanha, demandava novas diretrizes para a educação. O perfil de egresso do sistema
educacional já não era mais aquele que havia balizado as reformas implementadas pelo
Regime Militar. Tão pouco condizia com aqueles tempos a concepção de Estado adotada no
Brasil se este quisesse figurar entre as nações pertencentes a um determinado grupo
capitaneado pelos EUA e a maioria dos Europeus. Nacionalmente, o enfraquecimento do
poder dos militares no jogo das relações de força da política brasileira abril espaço para o
processo de redemocratização. A anistia concedida a várias personalidades perseguidas pela
Ditadura permitiu o retorno de figuras importantes no cenário político.
No tocante à educação, a reabertura dos espaços democráticos possibilitou a
organização dos profissionais da educação. Reorganizados, passaram a discutir as principais
mudanças que deveriam ser realizadas para garantir um padrão de qualidade da educação. Era
preciso, na perspectiva desse grupo, implantar medidas que possibilitassem a efetiva
permanência do aluno na escola durante os anos necessários para cumprir o processo
educacional. Também fazia urgente rever as condições do exercício da docência, de sua
formação ao término de suas atividades profissionais. Somavam-se a essas medidas, as
questões relativas à vinculação de verbas públicas para a escola pública, da gestão
democrática e da extensão da duração da Educação Básica.
O debate sobre os novos rumos da educação brasileira contaram com a participação de
entidades representantes da sociedade civil organizada, tais como ANPED, ANDES, CNTE,
SBPC e as Conferências Brasileiras de Educação. Destaque que na IV CBE, realizada em
1986, produziu-se um documento conhecido como Carta de Goiânia. Segundo Demerval
Saviani, este documento foi adotado quase na íntegra no capítulo da Constituição Federal
destinado à educação.Esta participação democrática na construção de um novo Brasil é que
deu início ao processo de construção de uma política estatal para a educação, de maior
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duração, no lugar das velhas políticas de governo, tão passageiras quanto os mandados
governamentais.
4- O SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Um dos aspectos mais trabalhados no debate educacional quando o assunto são as
responsabilidades do Estado é a criação de um sistema nacional. Vários estudiosos localizam
o início desta questão entre nós entre as décadas de 1920 e 1930. Este é, sem dúvida, um
período crucial para a construção de várias políticas estatais, não só no campo da educação,
porque é um período de reconfiguração do perfil do Estado brasileiro, que alarga os raios de
sua atuação e controle sobre a gestão da sociedade de modo geral. Ao longo de todo o século
XX, acompanhamos o desenvolvimento, hora mais evidente, hora mais discreto, desse novo
contorno de Estado e da sua relação com a sociedade civil em várias áreas. As décadas de
1980 e 1990 consolidaram, assim, um processo gestado durante essa fase de média duração.
Esta gestação não ocorreu de modo harmônico, mas de acordo com uma realidade política
conflituosa característica das democracias em construção, mas ainda assim consolidou as
bases para a construção de um sistema nacional de educação.
Ao analisar a Lei nº. 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Carlos Roberto Jamil Cury afirma que esta lei não constitui um texto, mas um
intertexto. O mesmo pode-se dizer da Constituição Federal Brasileira. Ela é antes o produto
conflituoso de diversos interesses, do que a transcrição consensual dos anseios das forças que
compõem a sociedade. Não obstante todas as críticas, no tocante à educação isto é bastante
evidente. Ao longo dos quase vinte anos de vigência (a serem completados em 05 de
outubro), as disposições contidas na Constituição Federal produziram vários resultados na
educação.
O primeiro deles foi abrir espaço para a elaboração de uma nova LDB. A que estava
em vigência era a Lei4. 024 de 1961, resultado das disposições contidas na Constituição de
1946. As reformas implementadas pelas leis 5.540/68 e 5.692/71 apenas alteraram
dispositivos referentes ao ensino superior e de 1º. e 2º. Graus. Dentre as reivindicações da
sociedade civil organizada estava a elaboração de uma nova lei que organizasse a educação no
Brasil, para o novo país que se queria fundar. As discussões parlamentares sobre esta nova lei
tiveram início ainda em dezembro de 1988. A futura Lei 9.394, de 1996, iria incorporar
literalmente o texto do Capítulo III da Constituição. Salvo todas as objeções produzidas sobre
a LDB, ela só foi possível graças aos dispositivos da Carta Magna.
A Constituição Federal também foi responsável pelo foco privilegiado sobre o Ensino
Fundamental (único nível de ensino obrigatório) e o combate ao analfabetismo. Antigos
problemas da sociedade brasileira, a universalização de um e a erradicação do outro eram há
muito ponto de pauta nos debates nacionais e internacionais. Passadas duas décadas, o Brasil
reduziu consideravelmente os índices de analfabetismo e alcançou quase 99% de atendimento
no Ensino Fundamental. Todavia, o acesso e mesmo a permanência ainda é uma realidade
distante para muitos brasileiros. Tome-se como medida a disparidade entre o número de
matrículas na 1ª. Série do Ensino Fundamental em relação à quantidade de concluintes do
Ensino Médio. Sem
Falar do baixíssimo percentual de pessoas de ingressam no Ensino Superior.Também
graças ao disposto na Carta Magna ficou claro, enfim, o raio de atuação dos níveis de governo
no que diz respeito ao setor educacional. Assim, ficou estabelecido que a União é responsável
pelo ensino superior e outros estabelecimentos federais e por garantir assistência técnica e
financeira aos Estados e Municípios. Os Estados têm como prioridade atuar no ensino
fundamental e médio. Os municípios devem atuar na educação infantil e no primeiro ciclo do
fundamental. Além disso, estas ações devem ser realizadas em regime de colaboração entre os
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sistemas de ensino, o que engloba o Governo Federal, os 27 Estados, o Distrito Federal e os
mais de 5.500 Municípios. Com esta proposição, em vinte anos tornou-se possível uma
melhor organização e responsabilização dos níveis de governo na questão educacional,
embora o regime de colaboração não seja algo totalmente claro para as diversas instâncias.
O primeiro projeto de LDB foi apresentado em dezembro 1988. A proposta era
reformar o setor educacional brasileiro, visto que a LDB de 1961 e as reformas empreendidas
em 1968 e 1971 não atendiam mais ao perfil que se almejava para o Brasil (SAVIANI, 1997).
Tanto nos aspectos políticos, quanto nos econômicos fazia-se necessário preparar a escola
para formar um novo tipo de brasileiro adequado aos novos parâmetros que se apresentavam a
partir dali. O cenário internacional havia mudado substancialmente com a derrocada do
modelo socialista implantado em vários países capitaneados pela URSS. O modo de produção
capitalista e a sociedade liberal apenas viriam a se fortalecer, principalmente a partir de 1989
com a queda do Muro de Berlin. Deste modo, liberalismos, capitalismo e democracia
apresentavam-se como valores que deveriam não só ser cultivados como também ensinados
ao povo brasileiro (SHIROMA: 2004).
Não obstante as manifestações públicas de necessidade de mudanças no campo
político brasileiro, as eleições de 1985 estiveram longe de representar uma efetiva
transformação. Do ponto de vista do processo eleitoral, embora não tenha sido uma eleição
direta, ao menos o novo presidente foi eleito por um colegiado. Todavia, as forças políticas
vencedoras daquele pleito não eram representantes de mudança efetiva no quadro político
nacional. Eram representações de grupos já estabelecidos mesmo durante o Regime Militar,
hora apoiando, hora mostrando-se contrário às decisões tomadas, mas sempre um grupo
presente.
Embora se perceba um longo trajeto até a finalização dos trabalhos relativos à lei
maior da educação, é fundamental registrar o perfil democrático da elaboração da definição
daquilo que deveria ser a educação no Brasil a partir de então. O perfil adotado então
considerava as observações de agentes envolvidos diretamente com o processo educacional. E
não só professores e diretores de escola, mas também pais de alunos organizados em suas
associações. A diversidade de grupos que compuseram os espaços de discussão possibilitou
uma maior abrangência da lei, mas também o visível caráter contraditório que ela apresenta
(SAVIANI, 1997; CURY, 2000).
Cinco anos após a promulgação da LDB, outro assunto disposto na Constituição
obteve sua regulamentação. Não sem pressão da sociedade civil, em setembro de 2001 foi
apresentado o Plano Nacional de Educação. Baseado sobre diagnósticos sobre os diferentes
níveis de ensino, o PNE estabelece as diretrizes, os objetivos e
As metas para a educação brasileira entre os anos de 2001 a 2010. Mesmo tendo sido o
texto final adverso de um outro projeto apresentado por políticos ligados ao Movimento em
Defesa da Escola Pública, o projeto oficializado tem alcançado resultados razoáveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como abordado até aqui, apesar dos contratempos, a organização da educação
brasileira hoje conta com uma participação efetiva da sociedade civil na sua construção. Além
disso, umas das premissas básicas com a qual convivemos no ambiente escolar é a gestão
democrática. O termo, embora muito vulgarizado, é pouco entendido pela maior parte dos
agentes envolvidos diretamente com o processo educacional.
Geralmente, gestão democrática é relacionada única e exclusivamente com a eleição
direta dos diretores escolares. Neste sistema, o diretor (ou a coordenação, em uma perspectiva
mais recorrente) deve ser eleito entre os docentes pela comunidade escolar. Esta medida foi
implantada visando erradicar a ação político-partidária na determinação dos rumos das
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atividades didático-pedagógicas que a instituição escolar deve desenvolver. Um olhar
superficial induz ao entendimento de que está ação por si só seja capaz de produzir efeitos
positivos na organização e no desenvolvimento da escola. Todavia, uma leitura mais detida da
questão revela nuances problematizantes no que diz respeito à adoção desta prática
(FREITAS, 2007). Mas este não é o objeto da presente discussão.
É fato que a educação no Brasil está organizada de acordo com parâmetros
curriculares nacionais. Parâmetros estes que servem de base para a organização das avaliações
promovidas pelo Ministério da Educação. Todavia, os parâmetros não são limitadores da ação
pedagógica dos professores e das coordenações das escolas. São delimitadores, o que algo
completamente diferente. Não haveria como construir um sentido de nação se cada escola
ensinasse o que bem entende. Porém, o fato de estabelecer o que deve ser aprendido na escola,
não determina o modo como essa aprendizagem deve ocorrer. Além disso, os parâmetros
estão vinculados às habilidades e competências, e não aos conteúdos a serem ministrados.
Constata-se que independente das questões de transparência, fiscalização e
legitimidade que cercam a sociedade civil, sua atuação é imprescindível, no que se refere ao
atendimento de questões de interesse geral e consegue influenciar decisões, tanto em âmbito
nacional, quanto internacional. Mas não substituem a atuação do Estado, pois não possuem
legitimidade institucional suficiente para tal. A sociedade civil e os Estados apenas interagem
na promoção de políticas públicas.
A sociedade civil atua de forma independente, em muitos casos recebe amparo público
e privado, além de apoio dos meios de comunicação e o apoio da sociedade como um todo. O
reconhecimento e visibilidade que conquistaram no decorrer do tempo, aliado ao apoio que
recebem de grande parte da população concedem legitimidade para suas ações seja dentro ou
fora do aparato estatal. Essa legitimidade não deve ser comparada a uma disputa de poder
com o Estado, tão pouco determinar os rumos de um regime democrático.
As ONGs surgem como uma ramificação da sociedade civil de forma
organizada,como as mesmas são entidades sem fins lucrativos, observa-se a transparência no
trabalho incansável de buscar junto ao poder público ou privado meios de suprir as carências
dos direitos negados à aqueles que de uma maneira ou outra precisam desse aparato
No entanto percebe-se que a importância da sociedade civil é inegável, mas essa
constatação não impede o poder estatal de atuar dentro do que lhe compete, mas abre espaço e
aponta as direções de um processo democrático que de fato contemple a sociedade naquilo
que lhe cabe como direito.
De acordo com a LDB 9394/96 é dever do estado e da família assegurar a educação, e
compete ao estado a promoção da educação em todas as etapas da educação básica como no
ensino superior.
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ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM EM CRIANÇAS AUTISTAS
Élida da Costa Monção44
RESUMO: O presente trabalho consiste na busca da compreensão do autismo ou Transtorno do Espectro
Autista (TEA), por meio das características apresentadas nos indivíduos que recebem este diagnóstico. O
objetivo deste artigo foi analisar com base no estudo da Analise Aplicada do Comportamento, os métodos
pedagógicos desenvolvidos por professores da educação especial de Teresina, na tentativa de apresentar a
importância das estratégias comportamentais para o desenvolvimento da linguagem no autista. Com esta
finalidade, foi realizada uma entrevista semiestruturada com duas professoras da instituição CIES. Pode-se
concluir que o uso das estratégias comportamentais contribuiu para o desenvolvimento da linguagem e das
demais funções cognitivas dos alunos autistas. Este desenvolvimento é resultado da interação entre as
capacidades potenciais dos alunos bem como da influência de seu ambiente educacional.
Palavras-chaves: desenvolvimento. Habilidades. Linguagem. Autismo.

1

INTRODUÇÃO

Desde a primeira vez que se utilizou o termo autismo em 1911 ocorreram muitas
mudanças no que diz respeito aos diagnósticos psiquiátricos, atual são utilizadas as seguintes
nomenclaturas diagnósticas: Transtorno Global do Desenvolvimento, citado no Compêndio de
Psiquiatria – Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica, 9ª Ed., de SADOCK,
SADOCK (2007), Transtorno evasivo do desenvolvimento (CID -10) e “Transtorno do
Espectro do Autismo” (TEA), de acordo com o DSM-5. Todos estes manuais citam que o
autismo é um transtorno global ou evasivo do desenvolvimento caracterizado pela
perturbação de três domínios: interação social, comunicação e comportamento.
O autismo tem despertado o interesse, de diferentes profissionais de saúde, educação,
social, que buscam compreender os sintomas deste transtorno e desenvolver metodologia de
trabalho com indivíduos acometidos pela doença mental. Este trabalho visa compreender o
autismo clássico e suas potencialidades, e por meio destas características, definir quais as
habilidades comportamentais (comportamento verbal e não-verbal ) que o professor da
educação especial desenvolve em sala de aula com seus alunos autistas.
Com base na Analise Aplicada do Comportamento, buscou compreender as técnicas
empregadas pelas professoras da instituição pesquisada CIES (Centro Integrado de Educação
Especial) na cidade de Teresina, utilizando para isso a entrevista semi-diretiva ou
semiestruturada que trabalham nove anos com indivíduos autistas, e observou-se as
estratégias comportamentais aplicadas por estes profissionais da Educação. Das estratégias
comportamentais, a mais citada foi o reforço por meio da comunicação verbal, estimulando a
criança a falar, a responder as atividades pedagógicas por meio da oralidade ou da escrita,
possibilitando a aprendizagem social, promovendo a sua autonomia cognitiva; seguido do
reforço não-verbal como um gesto de atenção e carinho dispensados aos alunos que
conseguissem desenvolve-se conforme o estímulo da professora.
Desta forma, o estudo contribuiu para analisar os métodos pedagógicos que são
estimulantes para o desenvolvimento da linguagem dos autistas, e avaliou que os esforços dos
profissionais que trabalham com alunos com o diagnóstico de autismo têm sido positivos, à
medida que estão capacitados para desenvolver simples técnicas comportamentais que tem
como resposta o desenvolvimento não só da linguagem, mas comportamental, cognitivo,
emocional, social, ou seja, o individuo é trabalhado por completo.
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2. O AUTISMO E O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM: ESTRATÉGIAS
DE INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL
2.1 CONCEITUAÇÃO DO AUTISMO
Eugene Bleuler ao estudar o desenvolvimento infantil, introduziu em 1911 o termo
“autismo” para classificar as crianças que possuíam uma perda de contato com a realidade,
acarretando uma impossibilidade ou uma grande dificuldade na comunicação (GÓMEZ &
TERÁN, 2014). Porém, este tema somente começou a ser aprofundado em 1943, quando Leo
Kanner publicou seu primeiro artigo sobre autismo após observação de 11 crianças com
sintomas autistas por durante cinco anos, o que o conduziu a descrição minuciosa de
características que diferenciava estas crianças de outras, com atraso no seu desenvolvimento
cognitivo, tais como: transtornos esquizofrênicos, desequilíbrio emocional ou retardo mental.
As características apresentadas por estas crianças observadas por Kanner foram
apresentadas em seu artigo: “Distúrbios autísticos do contato afetivo”, aonde destacou
principalmente três características: isolamento autista extremo (o que dificultava o
relacionamento normal com pessoas e situações); deficiência na comunicação e linguagem
(desenvolvimento da linguagem atrasada ou desviante, com ecolalia 45; repetições monótonas
de ruídos ou expressões verbais, dentre outras); a insistência na invariância do ambiente (que
se caracteriza pela inflexibilidade, a adesão rígida a rotinas e a insistência sobre a igualdade).
(GÓMEZ & TERÁN, 2014).
Poucos meses após a publicação do artigo de Kanner, o doutor Hans Asperger
estudava crianças que eram atendidas por ele no Departamento de Pedagogia Terapêutica da
Clínica Pediátrica Universitária de Viena. Durante seus estudos observou que algumas
crianças tinham sua linguagem e qualquer outra forma de comunicação limitada, que para
Asperger era justificado pela limitação nas relações sociais.
Mesmo sem ter conhecimento do artigo de Kanner, Asperger observou em algumas
crianças atendidas em seu consultório, estranhos padrões de expressão e de comunicação,
como anomalias prosódicas e pragmáticas de linguagem (melodias peculiares ou falta dela,
uso limitado dos instrumentos da comunicação). (GÓMEZ & TERÁN, 2014).
Na segunda metade dos anos sessenta e começo da década de setenta, as teorias
cognitivas e modificação comportamental contribuíram com a evolução nas investigações
sobre o autismo. Foram introduzidos novos métodos investigativos, empírico e controlado que
diminuíram com as especulações e descrições de estudos de casos isolados de crianças com
autismo. O foco dos estudos comportamentalistas ou behavioristas foi a causa do autismo.
Segundo os behavioristas a causa do autismo seriam os comportamentos alterados, a má
estruturação do ambiente e o pouco estímulo oferecido no ato da aprendizagem, com pouco
uso de recompensas e punições inadequadas.
O estudo sobre o autismo continuou, agora de maneira mais intensa. No CID – 10
(Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento–edição de número 10), o manual
mais recente e de bastante difusão entre os profissionais da área da saúde, o autismo se
apresenta como: “Transtorno evasivo do desenvolvimento, definido pela presença de
desenvolvimento anormal e/ou comprometido que se manifesta antes da idade de três anos”.
(CAETANO, 1993). Embora a maioria dos sintomas do autismo comece por volta dos seis
meses de idade, quando a criança não atende ao “chamado” da mãe, ou quando não oferece
nenhuma outra forma que demonstre interesse na comunicação, como solicitar o braço da
mãe, apenas se observa os primeiros sintomas do autismo por volta dos dois anos, quando a
Ecolalia é a repetição de sons que crianças autistas costumam fazer. A coisa boa da ecolalia é que é uma boa
indicação do desenvolvimento da linguagem da criança.
45
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criança apresenta atraso na linguagem, o que provocam a ida dos pais a consultórios
especializados para ter o diagnóstico do problema dos filhos e a busca de tratamento.
O diagnóstico dos casos suspeitos de autismo ou “Transtorno do Espectro do
Autismo” (TEA), de acordo com o DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2013)
pode ser realizado com base na observação comportamental dos sintomas, que são: desordem
da organização do eu e da relação da criança com o mundo circundante, restrição no campo de
utilização dos objetos; afetivas e de atividade insuficientes ou parcialmente exageradas,
demasiadas focadas ou esparsas, produzindo condutas rígidas ou inconsistentes; vida
imaginativa pobre ou de tipo mágico-alucinatório; atitude demasiado abstrata ou demasiado
concreta, restrita, limitando a mobilidade do campo do pensamento e da ação e relação
inadequada com as pessoas. (ALVES, SOUSA e NEVES, 2015).
Quanto à comunicação de pessoas com transtorno autista, pode-se perceber que os
autistas que conseguem falar, apresentam dificuldade na conversação, pois mantém uma
linguagem repetitiva (ecolalia), uma velocidade, entonação e um timbre da voz anormal. A
compreensão da linguagem de pessoas com esse transtorno é atrasada, fazendo o mesmo não
entender e compreender a pergunta ou instrução dada por outros (DORNELLES, 2002 apud
ALMEIDA, 2015)
Essa explosão do interesse científico tem contribuído para o aprimoramento das
técnicas de detecção e diagnóstico, permitindo uma identificação da condição cada vez mais
precisa e mais cedo no desenvolvimento infantil. Porém, os manuais como o CID 10 e o DSM
têm o objetivo de apenas sistematizar os repertórios comportamentais que se repetem na
maioria dos casos de autistas, mas cada caso de autismo deve ser aprofundado em termos de
conhecimento da realidade do individuo a ser trabalhado. Por tanto, enfatiza-se a importância
do professor no estímulo para o desenvolvimento do aprendizado dos autistas.
Para Goulart e Assis (2002) as abordagens de tratamento baseadas exclusivamente na
topografia dos comportamentos-problema podem trazer alguns prejuízos, uma vez que
tendem a ignorar fatores motivacionais por trás de sua ocorrência. Para um analíticocomportamental, o comportamento, inadequado ou não, será melhor compreendido se forem
levadas em consideração as consequências que produz, ou seja, quando são analisados em
termos de sua funcionalidade. Tema que será abordado logo a seguir.
2.2 AS ALTERAÇÕES NA LINGUAGEM EM CRIANÇAS AUTISTAS
A linguagem das crianças autistas é pouca expressiva se comparadas a crianças
normais. Segundo Kanner (1943,1997) apud Gómez & Terán (2014) as crianças autistas usam
a comunicação verbal para necessidade própria, tendo uma característica autossuficiência,
sem interesse de manter contato com outra pessoa. Nesse sentido, pode-se concluir que o
autismo se configuraria como um obstáculo ao desenvolvimento da linguagem por que estas
crianças geralmente não mostram interesse pela resposta do outro, ou seja, não tem interesse
em se comunicar.
Como apresentam problemas na linguagem também manterão um distanciamento no
desejo de compreender o ambiente social ao qual está inserida. O que dificulta o seu
aprendizado da escrita e da fala, o que pode passar a ideia que não é capaz de aprender, ou
que tem retardo ou atraso mental, equivocadamente.
Alguns autistas tem uma inteligência média ou acima da média, mas geralmente eles
apresentam algum grau de comprometimento cognitivo. Muitos indivíduos com autismo
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aprendem com um ritmo mais lento do que os de seus colegas, o que o direciona para um erro
no diagnóstico apontando-o para retardo mental.
Segundo Gómez & Terán (2014) a inteligência é extremamente difícil de avaliar,
devido às dificuldades de comunicação e de atenção. No entanto, diversos autores
especialistas na área do desenvolvimento infantil apontam que as crianças com autismo que
recebem uma intervenção relevante de uma equipe interdisciplinar, acabam desenvolvendo as
habilidades sociais necessárias para o desenvolvimento do contato com o outro.
As crianças autistas rejeitam os contatos físicos, gestos de afeição, palavras ou
qualquer outra expressão de comunicação, mesmo que em brincadeiras, algumas não
conseguem nem olhar no rosto de outras pessoas por “repudiar” as expressões faciais e então
evitam direcionar para o rosto de quem fala com elas, apenas identifica o comunicador por
outra característica em seu corpo, tais como: cabelo, pescoço, tórax, etc.
Muitos educadores estão se especializando em perceber a inteligência (e a linguagem)
dentro de crianças não-verbais, uma vez que são podem encontrar modos alternativos de
comunicação e de acesso ao desenvolvimento da criança autista. Para isso, as estratégias
comportamentais desenvolvidas pelos analistas do comportamento.
3 ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS DIRECIONADAS AO TRABALHO
PEDAGÓGICO COM CRIANÇAS AUTISTAS
Devido o aluno apresentar dificuldades na linguagem e na comunicação, o seu
aprendizado é geralmente lento e gradativo, o que caberá ao professor a adequação de sua
metodologia de ensino para adaptar a forma de aprendizagem deste aluno “especial”.
Atualmente a pesquisa na Análise do Comportamento (AC), uma abordagem da
psicologia, tem produzido conhecimento substancial acerca do autismo, o que possibilitado
um avanço no tratamento destes indivíduos em todos os contextos, inclusive nas escolas
inclusivas.
A primeira evolução da AC foi analisar o comportamento autista em seu meio
ambiente (físico e social), procurando ensinar aquelas habilidades necessárias para o
desenvolvimento social, emocional e físico, mas que estão ausentes ou apresentam-se
prejudicadas no repertório autista. Dessa forma, a AC tem como objetivo a intervenção com
indivíduos diagnosticados como autistas, buscando ampliar os repertórios sociais bem
sucedidos e reduzir os inadequados.
Segundo Green (1996) apud Goulart e Assis (2002), a intervenção analíticocomportamental em casos de autismo enfoca o ensino sistemático de unidades reduzidas e
mensuráveis de comportamento. De acordo com a autora:
Toda habilidade que a criança com autismo não demonstra – desde respostas
relativamente simples, como olhar para os outros, até atos complexos como comunicação
espontânea e interação social – é separada em passos menores. (...). respostas apropriadas são
seguidas por consequências cuja função como reforçadores efetivos foi observada (...).
Para os analistas do comportamento, intervir em um individuo diagnosticado autista,
seria estimula-lo por meio de reforçadores. Segundo Baum (1999) os eventos que acontecem
no decorrer do aprendizado que aumentam a frequência por estarem presentes são chamados
reforçadores, porque tendem a fortalecer o comportamento que os produz. Ou seja, quando
estimulamos um autista por meio de um estímulo visual (por exemplo, o uso do alfabeto bem
colorido) e ele responde ao estímulo ( aprende algumas letras), e isso ocorre sempre com o
mesmo estímulo, então podemos dizer que o estímulo visual utilizado é reforçador para o
autista.
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Para Goulart e Assis (2002) um objetivo de alta prioridade é tornar o aprendizado
divertido para a criança. Desta forma, o ensino à criança autista será mais enriquecido quando
estimulamos ela a discriminar entre vários estímulos diferentes: seu nome de outras palavras
faladas; cores, formas, letras, números e afins entre si; comportamento apropriado de
inapropriado.
Nas noções pedagógicas, observa-se que as necessidades de cada criança estimula o
professor a desenvolver novas estratégias de intervenção que atenda cada caso. Rublescki
(2004) apud Lago (2007) cita que as novas estratégias pedagógicas são estimuladas
principalmente pela ausência da linguagem e pelo distanciamento cognitivo que o aluno
autista tem com os colegas de classe.
Para Baum (1999) a fala tem suas consequências. Quando iniciamos um dialogo com
alguém e este nos responde, ocorre que o dialogo é reforçado e as chances de desejarmos
continuar a conversa é maior. O que muitas vezes não acontece com as crianças autistas, ao
estimularmos auditivamente, elas podem não nos responder, o que acaba por muitas vezes o
dialogo com os autistas ficar mais reduzido ou quase não mais existir.
O comportamento de estimular auditivamente o aluno autista não deve ser extinto pelo
professor, mesmo que no inicio seja muito difícil interagir com o individuo com diagnostico
autista, mas é de extrema importância a continuidade deste estímulo, posto que mesmo sem
resposta verbal, o autista está aprendendo com o comportamento verbal emitido pelo
professor. Segundo Baum (1999) como muitos outros comportamentos operantes*, o
comportamento verbal é modelado ao longo do tempo por aproximações sucessivas.
Silva e Costa (2010) colocam como estratégia pedagógica de ensino aos autistas, aulas
audiovisuais, pois segundo as autoras as crianças autistas aprendem melhor vendo do que
ouvindo, por isso é preciso explorar esse método ao máximo, principalmente quando muito
pequenas. Outra dica das autoras seria utilizar materiais com diferentes texturas, estimular o
olfato dos alunos aguçar os ouvidos por meio de músicas. A canção deve estar sempre de
acordo com momentos específicos, tais como a chegada, hora do lanche, higiene, para que a
criança possa relacionar a música com a atividade em andamento.
Em trabalhos realizados por Yamamoto e Mochizuki (1998) e por Sundberg et al
(2000) apud Goulart e Assis (2002), foram estimuladas crianças autistas de maneiras
diferentes, mas com o mesmo objetivo. No primeiro, utilizaram-se itens comestíveis, ao passo
que no segundo, as crianças autistas podiam escolher um entre vários itens após respostas
corretas. Cada vez que as crianças respondiam corretamente, recebiam como consequências
elogios (ou seja, reforço social) acompanhados de um item reforçador, como um prêmio por
ter conseguido a resposta correta.
Segundo Goulart e Assis (2002) outro cuidado metodológico e pedagógico que tem
sido considerado indispensável para garantir o sucesso de qualquer tipo de intervenção
comportamental é a realização de avaliação prévia de reforçadores potenciais. Os estímulos
que podem ser considerados reforçadores (isto é, que aumentam a frequência dos
comportamentos que os produzem) variam razoavelmente de uma pessoa para outra,
sobretudo quando se trata de eventos sociais. Assim, as consequências como elogios, palmas,
sons e animações computadorizadas, por exemplo, que se mostram efetivas em muitos casos,
podem não funcionar como reforçadores em outros, especialmente em se tratando de
indivíduos com repertório autista. Desta forma, o professor deve antes de aplicar um
reforçador para aumentar as chances de uma criança autista interagir com ele ou mesmo com
os colegas, é necessário analisar se está utilizando os reforços adequados para cada criança.
O professor deverá formular estratégias de ação, traçando planos para o
desenvolvimento das aulas, podendo utilizar para isso de vários reforçadores, mas para isso,
deverá ter o conhecimento das consequências que terão, de fato, sobre os comportamentos de
um indivíduo. Assim, ao escolher modificar um comportamento ou instalar um novo
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repertório (exemplo do comportamento verbal, ampliação do uso da linguagem em autistas), a
observação aguçada da criança antes de iniciar qualquer procedimento metodológico
analítico-comportamental. Só então pode-se inserir reforçadores e outras intervenções
comportamentais visando à instalação de novas habilidades ou o fortalecimento de
comportamentos preexistentes no seu repertório verbal.
O que será apresentado a seguir são casos em que o professor inclusivo utilizou
reforçadores para aumentar o comportamento verbal, ou seja, o desenvolvimento da
linguagem de crianças autistas. Este trabalho contou com a observação do trabalho dos
professores, bem como o seu discurso sobre as estratégias comportamentais aplicadas com
crianças autistas atendidas na instituição CIES (Centro Integrado de Educação Especial), na
cidade de Teresina, estado do Piauí.
4 ESTUDO DE CASO: A EDUCAÇÃO ESTRATÉGICA REFORÇADORA
O Centro Integrado de Educação Especial - CIES, é uma instituição ligada à Secretaria
Estadual de Educação do Piauí – SEDUC, através da Gerência de Educação Especial, que
presta atendimento a crianças e adolescentes com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências, na faixa etária de 2 a 14 anos. Dispõe de uma equipe multiprofissional,
que envolve professores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, odontólogos, terapeutas
ocupacionais, médicos e nutricionistas, dentre outros profissionais.
O trabalho no CIES vem para dar suporte as crianças e adolescentes que estão
matriculados em escolas regulares, facilitando assim a inclusão destes. Os alunos são
atendidos pelos professores especializados em educação especial nos horários opostos às
aulas nas escolas regulares, três vezes na semana durante 1 hora por dia, devido a demanda
crescente da instituição.
Foi realizada uma visita institucional ao CIES com o objetivo de conhecer e
compreender as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores da instituição para
desenvolver o desenvolvimento dos alunos autistas, principalmente aqueles voltados ao
desenvolvimento da linguagem.
Duas profissionais se prontificaram a serem entrevistadas, antes tiveram o
conhecimento do objetivo da entrevista e tiveram acesso ao roteiro de pontos a serem
apontados na entrevista. Após o consentimento iniciou-se a entrevista semi-diretiva ou
semiestruturada, mas com características qualitativas, sempre buscando o máximo de
conhecimento e experiências que estas profissionais pudessem repassar.
As profissionais trabalham desde a fundação da instituição, que aconteceu em 2007,
ou seja, tem 09 anos que dedicam-se ao trabalho com alunos com deficiência intelectual.
Durante estes 09 anos, sempre tiveram pelo menos uma criança autista. Apenas uma das
professoras trabalhava com adolescentes autistas de até 14 anos, utilizando como trabalho
metodológico o laboratório de informática, enquanto a outra abordava em sala de aula
individualizada crianças de 5 a 10 anos, utilizava como metodologia de trabalho: trabalhos
escolares apropriados, brinquedos e outros materiais pedagógicos.
A missão do Centro Integrado de Educação Especial é oferecer atendimento
educacional especializado como condição para atender as exigências atuais do processo
inclusivo, a produção de materiais acessíveis e a formação em exercício dos profissionais do
Centro. (CIES-GOVERNO DO ESTADO PIAUÍ)
As professoras quando iniciaram seu discurso sobre suas estratégias metodológicas
utilizadas, enfatizaram que o professor deve saber trabalhar com o aluno em suas
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necessidades especiais. Para isso, antes de começar qualquer abordagem com a criança,
independente da deficiência, busca ajuda na família para saber quais os pontos que deve ser
trabalhado mais com o aluno, o que é reforçador para cada criança, isto é, o que cada
individuo gosta mais de assistir, falar e compartilhar com os pais.
Antes de eu iniciar o trabalho com meu aluno, eu chamo os pais e pergunto o que
eles mais gostam de fazer, de falar, de assistir,..., este será o meu ponto de partida
para começar estimular o aluno. Começo a usar o jogo do reforço com eles, se eles
fizerem as atividades propostas ao final das aulas, nós brincamos com o que eles
mais gostam de brincar (professora A)

Esta intervenção com a família é extremamente importante, a medida que o professor
“convida” aos pais para participarem da educação dos filhos sendo corresponsáveis pelo
desenvolvimento dos filhos.
Ao brincar a criança é estimulada em seu social, que é o principio do desenvolvimento
da linguagem. Não existe linguagem ou comportamento verbal se a criança não deseja manter
o contato com o outro e fica em seu mundo, mas se estimulada corretamente esta criança,
mesmo com diagnostico do autismo, pode desenvolver muito bem sua linguagem social.
Segundo Green (2001) apud Goulart e Assis (2002) no enfoque analíticocomportamental, o autismo é uma síndrome de deficits e excessos que [pode ter] uma base
neurológica, mas que está, todavia, sujeita a mudança, a partir de interações construtivas,
cuidadosamente organizadas com o ambiente físico e social. Se o autista recebe em seu
ambiente familiar e escolar um repertório comportamental adequado e estimulador, ele irá
interagir com este meio de forma que tudo estará propicio para o desenvolvimento das
habilidades sociais, a exemplo: a linguagem.
Já tive um aluno que ao entrar em minha sala pela primeira vez, se autodenominava
“burro”, e eu brincando perguntei aonde estavam as orelhas e o rabo de burro, eu
não achei!. Então, chamei os pais e pedi para que eles não diminuíssem seus filhos, e
que a partir daquele momento começassem a estimula-lo todos os dias com elogios e
outros reforços possíveis. (professora A)
Tem pais que não colaboram com seu filho, ao invés de ajudar, atrapalha. Não
sabem estimular a fala, colocar regras, diminuir as ecolalias acrescentando novas
palavras ao vocabulário da criança. A criança aprende por imitação e a família não
entende isso.,. (professora B)

As profissionais entrevistadas disseram que mesmo não conhecendo a psicologia
profundamente, mas se identificam a abordagem behaviorista ou analise aplicada do
comportamento, por ser uma abordagem que tem garantido muitos resultados positivos. As
estratégias comportamentais mais aplicadas em sala de aula foram os reforços verbais por
meio de elogios quando faz uma atividade, responde a pergunta da professora ou fala uma
frase corretamente, uso de premiações ao final de uma atividade bem sucedida. A punição, ou
seja, retirada de algo, é aplicada quando a criança se recusa a realizar as atividades propostas
em sala de aula.
O trabalho pedagógico com os autistas deve ter o uso de rotinas, como o autista não
consegue abstrair com facilidade, seu potencial imaginativo é baixo, os professores devem
explicar antecipadamente a rotina da aula, para que o aluno possa acompanhar. Segundo as
entrevistadas, os autistas conseguem seguir regras melhor se comparada a qualquer outra
criança com deficiência intelectual.
Outro relato interessante exposto por uma das entrevistadas é que o trabalho com
crianças autistas deve partir de um diagnóstico prévio das condições de saúde biopsicossocial.
Toda criança está pronta para ser trabalhada, mas cada uma no seu tempo e na sua
particularidade. Uma criança de 8 anos ao iniciar os trabalhos pedagógicos no CIES não tinha
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nem conhecimento de esquema corporal. Não se reconhecia no espelho. O primeiro passo da
professora foi estimular este contato com o seu eu, fazer com que a criança se reconheça
como pessoa, para somente inserir qualquer tipo de nova informação.
Como posso ensinar o alfabeto, as letras, as palavras a uma criança que não se
reconhece no espelho? Pra ela tudo a sua volta não é estimulante. Nem seu nome faz
sentido. Só após o reconhecimento do esquema corporal é que o aluno pode dar seus
primeiros passos para a socialização, o que significa a aquisição da linguagem, do
pensamento, demonstração de afeto... E foi o que aconteceu após três anos de
trabalho com esta criança. (professora A)

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O cuidado que o professor tem ao realizar uma avaliação prévia da história familiar, buscando
os reforçadores potenciais que serão utilizados em sala de aula, é a primeira estratégia
metodológica que garantirá o sucesso de qualquer tipo de intervenção comportamental e que
contribuirá para aumentar a confiança da criança no professor.
São os pequenos estímulos que quando utilizados como reforçadores aumentam a chance de
aumentar o comportamento adequado (o aprendizado, a realização das atividades, aceitação
de regras, desenvolvimento da linguagem, dentre outras) que quando utilizadas em momentos
adequados são funcionais e podem facilitar o desenvolvimento.
Outra estratégica comportamental relatada pelas professoras e que tem efeito comprovado é
uso da rotina. Na analise do comportamento, a rotina é essencial para qualquer inserção de
comportamento adequado, juntamente com a apresentação de regras contribui para diminui e
até extinguir o comportamento inadequado.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido aos sintomas do diagnóstico do TEA (Transtorno do Espectro Autista), o
autista é excluído socialmente, até mesmo por sua família que tem medo ou vergonha de ter
um filho com esta síndrome. O que tem contribuído para esta exclusão é que os autistas tem
dificuldade para sair de seu mundo e desejar manter contato social. Por isso, ocorre a sua
dificuldade em aprender, que não se justifica somente pelo prejuízo biológico , mas também
pelo isolamento social.
Durante o desenvolvimento do presente trabalho, ao buscar estudar estratégias
comportamentais que contribuíssem para o desenvolvimento da linguagem dos autistas,
observou-se a importância de se analisar o repertório comportamental realizado nas
residências dos autistas, e com base neste repertório buscar os reforçadores que podem
contribuir para o aprendizado dos alunos autistas.
Quando se trabalha com o estudo prévio dos repertórios típicos de cada aluno autista e
busca trabalhar as necessidades individuais apresentadas, tais como: problemas biológicos ou
neurológicos, problemas ocasionados por faltas de regras em casa, fica mais fácil montar uma
estratégia bem planejada e individualizada para se trabalhar com cada criança.
Pode- se perceber também nestes estudos que as relações entre os diagnósticos com
base em analise de características orgânicas (CID -10 e DSM V) não faz com que os
professores não possam olhar além destas dificuldades sintomatológicas e identificar as
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possibilidades de atuação metodológica que tenham um efeito positivo no desenvolvimento
da criança autista.
Nos casos em que as crianças com características autistas tiveram um
desenvolvimento na linguagem devido à deficiência da estimulação ambiental familiar, devese ter um cuidado antes de apenas apontar a causa dos problemas para os pais, afinal eles
também precisam de orientação. Ninguém escolhe ter um filho ou filha com deficiência
intelectual, a grande maioria dos pais não são informados sobre o diagnóstico , e muito menos
são disponibilizados informações apropriadas de como devem agir diante do filho ou filha
autista. O fato de culturalmente entenderem que os autistas não conseguem aprenderem faz
com que não estimulem seus filhos e não levam a especialistas, como a exemplo do CIES, que
possuem profissionais especializados para um atendimento diferenciado e especializado as
crianças e adolescentes autistas.
Este trabalho buscou focar nas estratégias comportamentais que contribuem com o
desenvolvimento da linguagem de criança autista, e encontrou profissionais que abordam
muito bem as técnicas da Analise do Comportamento, mesmo sem ter um conhecimento
aprofundado da ciência, apenas com o uso de informações retiradas de livros e revistas. E
foram identificadas importantes estratégias comportamentais, reforço positivo e negativo,
punição e extinção, além do uso das regras e rotinas programadas e compartilhadas com cada
aluno.
Com esta pesquisa de campo, teve um ganho para os profissionais tanto da área da
educação quanto da psicologia, a troca de informações por meio de materiais como este
trabalho, tem contribuído para a melhoria dos trabalhos educacionais com os autistas e até
com outros alunos com diversas deficiências. Porém, esta informação ainda não chegou aos
pais e a tantos outros profissionais de diversas áreas, o que ainda gera medo e preconceito em
muitas pessoas. Por essa razão, torna-se necessária que novas pesquisas sejam realizadas e
que outros profissionais também se preocupem e desenvolvam mais investigação sobre o tema
deste trabalho e divulguem ao público em geral, principalmente aos pais.
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ANÁLISE DO COMENTÁRIO ONLINE NO GÊNERO DIGITAL
FANFIC
Fiama Cutrin de Oliveira Ribeiro | UFPI46
Me. Érica Pires Conde | UFPI47
RESUMO
O presente trabalho se propõe a fazer uma análise do gênero comentário online, que se encontra inserido na rede
social Nyah! Fanfiction. Buscamos responder: De quem maneira o gênero comentário online se caracteriza
dentro da rede social Nyah! Fanfiction? Temos como principal objetivo caracterizar este gênero, visando
também identificar o nível de informatividade presente nos comentários; descrever a organização do gênero e
analisar a linguagem que é utilizada no mesmo. Como percurso metodológico foi escolhida a fanfic “A Vida em
Baker Street”, uma história baseada nos livros de Sherlock Holmes que aparece na categoria recomendação de
leitura, que é feita pelo próprio site, seus administradores e também conta com a ajuda dos leitores, que também
podem fazer recomendações. Foram analisados vinte e cinco comentários da fanfic que foram postados pelos
leitores, a fim de analisar e caracterizar o gênero. Como aporte teórico, utilizamos autores como LÉVY (1999),
MARCUSCHI (2004) e XAVIER (2004). Como resultados foi possível observar que a linguagem utilizada pode
se apresentar tanto de maneira formal quanto de maneira informal; o gênero também tem uma organização
estrutural tanto dentro dos padrões quanto fora dos padrões e apresenta um grau de informatividade
intermediário.
PALAVRAS-CHAVE: Comentário online; gênero; fanfic; linguagem.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo trata da análise do gênero comentário online dentro do gênero
textual fanfic. O objetivo deste trabalho é apresentar as principais características deste gênero
dentro do gênero fanfic, com a finalidade de identificar o nível de informação presente nos
comentários, analisar a linguagem utilizada pelos usuários e, ainda, descrever como se
organiza o gênero estruturalmente. Para isso, a fonte de pesquisa é o site Nyah! Fanfiction,
onde os usuários podem produzir diversas fanfics e, dentre elas, escolhemos para análise a
fanfic “A Vida em Baker Street”, que está relacionada à série de livros e televisão Sherlock
Holmes.
Comunidades como o site Nyah! Fancfiction se tornaram um importante instrumento
para pensar as atividades coletivas, as relações sociais e também a produção e a distribuição
de informações na atualidade. O artigo vê a internet como uma tecnologia midiática capaz de
gerar singulares práticas sociais, que acarretam a criação de novos gêneros ou alterações em
gêneros já conhecidos, como o gênero comentário. Ter como objeto de estudo um fenômeno
que acontece na internet é, antes de tudo, entender que é imprescindível levar em
consideração o caráter mutável e gerador de possibilidades das pesquisas nesse contexto.
O trabalho parte então desse elemento específico da cultura contemporânea para
apresentar as principais características do gênero comentário online dentro do gênero fanfic e,
além disso, pretende-se também identificar o nível de informação presente nos comentários,
analisar a linguagem utilizada pelos usuários e, ainda, descrever como se organiza o gênero
estruturalmente.
O artigo encontra-se estruturado em referencial teórico, espaço destinado a discursão
dos múltiplos gêneros presentes na rede social Nyah! Fanfiction e a linguagem nos ambientes
virtuais. Em seguida, serão expostos os procedimentos metodológicos, em que se descreve a
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forma como os textos do gênero comentário foram analisados neste trabalho; análise de
dados; resultados obtidos e considerações finais.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. OS MÚLTIPLOS GÊNEROS NO SITE NYAH! FANFICTION
Ao falarmos em gênero, assumiremos aqui a noção de gêneros do discurso proposta
por Bakhtin (1997), em que o autor relaciona este conceito a uma determinada forma padrão
de enunciados, ou seja, para cada esfera de utilização da língua, tanto na forma oral quanto na
forma escrita, ocorre uma elaboração de níveis relativamente estáveis de enunciados que iram
determinar e identificar os gêneros, sendo o enunciado a unidade primária do mesmo.
Para Bakhtin, isso ocorre por meio da verificação de que todas as esferas da atividade
humana estão diretamente relacionadas com a utilização da língua. Esta utilização ocorre
através de enunciados que refletem as condições especificas e as finalidades de cada uma
dessas esferas, sejam por seu conteúdo, por seu estilo verbal ou por sua construção
composicional. Deste modo, o tema, o estilo e a construção composicional iram formar um
tipo característico de enunciado dentro de um determinado espaço de comunicação, e, por
conta disso, tipos estáveis de enunciado caracterizam gêneros do discurso.
Essa noção de gênero do discurso está firmada em um tripé constituído por: tema,
composição e estilo, no qual tema é tudo que se pode dizer em um determinado discurso, os
sentidos que constrói e põe em circulação; a composição é o formato, ou seja, a estrutura que
organiza dos textos como um todo; o estilo é a forma que resulta da seleção dos recursos
linguísticos.
No site Nyah! Fanfiction é possível encontrarmos múltiplos exemplos de gêneros
textuais. A página possui características muito semelhantes ao gênero virtual Blog, porém, se
diferencia em alguns aspectos. Oliveira (2002) apresenta três características básicas do gênero
blog, sendo elas: I) filtro de noticias; II) filtro temático e III) diário íntimo.
A primeira categoria, filtro de notícias, faz referência à possibilidade de o blog
permitir a inclusão de links para outras notícias comentadas pelos usuários em suas postagens,
enquanto a segunda categoria, filtro temático, se refere aos blogs que permitem a reunião de
qualquer assunto que seja do interesse do usuário. Deste modo, por meio do hipertexto, é
possível falar sobre qualquer assunto e o ambiente também disponibiliza um filtro onde é
possível encontrar informações sobre determinado assunto/tema, o que torna mais fácil o
acesso. O blog utilizado como diário íntimo, que não é o caso do site Nyah! Fanfiction pode
ser definido pelo (a) autor (a) através do seu conteúdo pessoal e pela subjetividade individual,
ou seja, trata-se de uma mistura de página pessoal, fórum com links, comentários e
pensamentos pessoais, ensaios ou lugar onde se escreve de tudo ou sobre nada.
O site Nyah! Fanfiction possui muitas semelhanças com o gênero virtual Blog
caracterizado por Oliveira (2002). No site, o usuário se cadastra na rede social e cria o seu
perfil para então publicar seus textos, porém, a maior parte dos textos postados no site não
apresenta características de um diário íntimo. A grande maioria dos usuários utiliza o site para
divulgar estórias de autoria pessoal, que podem ou não ser baseadas em outras estórias de
diversos gêneros textuais.
Assim como no gênero Blog, descrito por Oliveira (2002), o site também apresenta um
filtro de conteúdos, pois as fanfics são agrupadas de acordo com a categoria de gênero a que
se refere, sendo elas: Animes/Mangás; Bandas/Cantores; Cartoons; Filmes; Jogos; Livros;
Nyah! ; Originais; Poesias; Quadrinhos; Seriados/Novelas/Doramas, onde os usuários podem
filtrar facilmente quais dos gêneros em questão desejam ter acesso.
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Após a escolha do gênero, é possível filtrar ainda mais o assunto o qual se deseja ler,
fazendo então um filtro temático, pois cada categoria apresenta os diversos temas que se
apresentam agrupados em ordem alfabética e o leitor pode estar escolhendo qual dos diversos
assuntos vai selecionar para leitura. Da mesma maneira, o escritor da fanfic também deve
classificar sua estória em um dos gêneros do site e em seguida determinar qual o assunto ele
irá abordar na mesma.
Além dos gêneros já mencionados, também encontramos dentro do site o gênero
comentário online, presente nos perfis dos escritores das fanfics, onde os leitores podem
deixar sua opinião sobre o que estão achando da leitura; há também uma área voltada só para
notícias sobre o universo pop, onde encontramos diversos links de notícias; o site apresenta
também um ranking, onde são agrupados os melhores leitores da semana e apresenta-se
dividido em seis seções, sendo elas: Categorias; Português; Liga dos Betas; Recentes;
Pesquisar e Ajuda. Há, ainda, sugestões de leitura e no perfil de algumas fanfics, onde é
possível encontrar comentários recomendando a leitura da estória deixada por outros usuários
do site.
2.2 A LINGUAGEM NO CONTEXTO DOS AMBIENTES VIRTUAIS
Na medida em que os novos meios de comunicação vão evoluindo a linguagem
utilizada pela sociedade, sendo ela tanto linguagem oral quanto a escrita, também evolui. O
desenvolvimento da comunicação pode ser percebido por meio dos gêneros textuais que
utilizamos para nos comunicar no dia-a-dia.
O crescimento das novas tecnologias permitiu o surgimento de novos gêneros textuais,
a adaptação de alguns gêneros já existentes e a evolução de outros. A interconexão de
computadores gerou possibilidades nunca pensadas antes e a Internet permitiu que qualquer
usuário pudesse conhecer tudo e interagir com todos por meio de ambientes coletivos que
reúnem inúmeros usuários de diversas localidades.
As interações que ocorrem no ambiente virtual possibilitam, assim, a ampliação de
contatos que dificilmente seriam possíveis no mundo físico. Essa reconfiguração consolidou
um processo de construção cultural e social baseado nas novas tecnologias, trazendo como
questão importante à influência da tecnologia na mediação das relações pessoais.
A escrita torna-se então coletiva, intertextual e interativa, ou seja, apresenta-se em
forma de hipertexto, que mudou o conceito de autor/escritor/leitor, inovou e modificou a
linguagem e as formas de conceber a produção textual. Essa mudança está na forma de escrita
nos mais variados ambientes virtuais como os Chats, os Blogs, o Twitter, Facebook, o
Tumblr, entre outros.
A partir disso, podemos observar o crescimento constante dos novos meios de
comunicação e também da linguagem que é utilizada para se comunicar em cada uma dessas
ferramentas de interação. No caso da comunicação via Internet, podemos analisar os diversos
e variados gêneros textuais que surgem no ciberespaço a todo o momento.
Os gêneros textuais são textos de qualquer espécie, podendo ser literários ou não, que
se constituem em materializações linguísticas ocorridas nos mais diversos ambientes
discursivos de nossa sociedade. Os gêneros podem ser identificados por meio de diversos
fatores socioculturais, que auxiliam na definição de qual gênero deve ser utilizado no
momento mais adequado à circunstância, oral ou escrita, em que se encontra o usuário da
língua.
É impossível delimitarmos a quantidade de gêneros textuais, vários estudiosos já
tentaram definir o número de gêneros existentes, porém, não foi possível pelo fato de
encontrarem alguns empecilhos, já que os gêneros são dinâmicos e também surgem a partir da
transmutação de outros gêneros, fenômeno muito comum no ambiente virtual, que possibilita
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a fusão de gêneros já conhecidos, e que acaba gerando um novo tipo textual. Os gêneros são
incontáveis, e assim como aparecem, podem também entrar em desuso e desaparecer, por isso
há certa dificuldade de uma classificação precisa.
Marcuschi (2002) apresenta os gêneros textuais de modo histórico e social, ele aponta
que povos que possuíam a oralidade como um fator essencial de sua cultura desenvolveram
um conjunto limitado de gêneros. Com o surgimento da escrita os gêneros referentes a esse
estilo se multiplicaram. Logo após o século XV, os gêneros cresceram ainda mais com o
surgimento da cultura impressa e na fase intermediária de industrialização, iniciada no século
XVIII, deu-se início a uma grande ampliação dos mesmos.
Atualmente, com o grande uso de computadores e das novas mídias virtuais por meio
da Internet, pode-se observar um crescente surgimento de novos gêneros, que, de acordo com
o autor, é uma adaptação dos gêneros já existentes às tecnologias encontradas atualmente:
[...] surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-cultural, bem como na
relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar
a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades anteriores à
comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2002, p.19)

A transmissão de mensagens se iniciou oralmente, com a mediação humana, em
seguida surgiram os textos escritos (tijolos de argila, tábuas de cera, papiros e documentos em
papel – cartas, bilhetes, memorandos, ofícios, requerimentos), porém, a revolução na
transmissão de mensagens passa a acontecer efetivamente com o computador e a criação do
correio eletrônico (PAIVA, 2004).
A comunicação no âmbito virtual passa a ser constituída por novas estruturas textuais
que possuem novos elementos, que, se quiserem, podem conter além de palavras, imagens e
até mesmo áudios. Esse sistema causa uma modificação tanto no modo de escrita como no
modo de leitura de textos que se encontram inseridos no ciberespaço, muitas vezes marcados
pela agilidade e pelo uso de regras próprias.
Nas conversas online e nas postagens feitas em redes sociais, percebemos o
surgimento do Internetês, que pode ser definida como uma forma específica de se comunicar
no universo online, cuja característica principal é a simplificação de palavras. A linguagem
passa então a refletir o desejo de aproximar cada vez mais a linguagem escrita da linguagem
oral, uma demonstração dessa redução é o uso de gírias e abreviações de palavras utilizadas
no nosso dia-a-dia.
Outro aspecto da linguagem virtual que é bastante utilizado são ícones que
demonstram suas reações ou emoções, como é o caso dos emojis e das risadas onomatopaicas.
Os emojis, também conhecidos como emoticons, expressam as emoções de quem a esta
utilizando na comunicação. Alguns exemplos comuns são: *-*, >.<, XD, :) , :( , =D , ^.^’, XD
, :| , ¬¬ , etc.
São variadas as formas que os emojis se caracterizam no ambiente virtual, as risadas
representam onomatopeias de risadas normais e algumas são diferenciadas, por exemplo:
"hehe", "rsrsrsrs", "kkkkkk", "auhuhauhauha", "ahuhusahusahuauhs", "heaoueahaoeuah" etc.
E ainda podemos encontrar a risada padrão importada da língua inglesa, já simplificada pela
sigla "LOL", abreviação de "Laughing Out Loud", que se traduzirmos significa rir em voz alta
ou gargalhar. Todos esses aspectos se tornam então responsáveis por configurar a linguagem
utilizada nas novas tecnologias de comunicação atuais.
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3. METODOLOGIA
No desenvolvimento deste estudo foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva, que,
segundo Triviños (1987) é um estudo que pretende descrever os fatos e fenômenos de
determinada realidade. Esta pesquisa possui caráter explicativo, pois pretende identificar os
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos analisados (GIL,
2007), aqui, iremos apontar para fatores que levem os comentários a seguirem determinados
padrões.
Utilizamos uma abordagem do tipo qualitativa, ou seja, não está preocupada com a
representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo
social, de uma organização, etc. O objetivo da pesquisa é produzir informações aprofundadas
e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir
novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).
Como metodologia, utilizamos na pesquisa o método hipotético-dedutivo, que, de
acordo com Lakatos e Marconi (1991), parte da percepção de uma lacuna nos conhecimentos
para então se elaborar uma hipótese e, por meio do processo dedutivo, testa a predição da
ocorrência de fenômenos. Após a coleta de dados, que consiste em reunir os comentários
deixados pelos leitores da fanfic “A Vida em Baker Street” para análise, os mesmos foram
organizados e agrupados de acordo com seu conteúdo e características textuais e estruturais,
conforme os seguintes critérios:
a) tipo de linguagem utilizada, onde iremos dividir os comentários que utilizaram um registro
mais formal ou mais informal;
b) conteúdo do comentário, onde iremos classificar os textos de acordo com as ideias que nele
foram apresentadas, sendo elas: críticas, sugestões ou comentário adicional;
c) estrutura do texto, neste ponto, serão agrupados os comentários que apresentam no seu
texto um mesmo padrão estrutural.
A fim de alcançar nossos objetivos, que são: 1º identificar o grau de informatividade
presente nos comentários online no gênero fanfic; 2º Analisar a linguagem utilizada no gênero
comentário online; 3º descrever a organização do gênero comentário online, utilizamos como
corpus de análise os vinte e cinco comentários deixados na seção comentários da fanfic “A
Vida em Baker Street”. Em cada comentário foi realizada a análise da linguagem que foi
utilizada e também feita uma descrição de como o gênero se organiza, ou seja, como ele é
estruturado.
4. ANÁLISE DE DADOS
4.1. O GÊNERO COMENTÁRIO ONLINE DENTRO DO FANFIC A VIDA EM BAKER
STREET
Com o passar do tempo e com o surgimento das novas tecnologias os gêneros que
circulam no ambiente virtual sofreram algumas mudanças ou alterações em suas
características para se adaptarem à evolução das novas mídias. Com o gênero comentário
online não foi diferente, este gênero está presente em diversos suportes e com o passar do
tempo também sofreu algumas mudanças em suas características.
Antes de partirmos para análise dos comentários, vamos ressaltar algumas
características do gênero segundo KOCHE (2010). A autora afirma que o comentário pode ser
caracterizado, em geral, como um gênero que analisa algum assunto, um fato ocorrido, uma
questão polêmica, um filme etc. Em relação à estrutura do mesmo, o comentário tende a ser
de base argumentativa, visto que se caracteriza, entre outras coisas, por apresentar um ponto
de vista e, além disso, apresenta vocabulário e linguagem acessível, por sua extensão de
natureza breve.
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Quanto aos meios de circulação do gênero, o comentário pode circular em sites de
qualquer natureza: científica, jornalística, rede social, etc. Nestes espaços, o leitor ou usuário,
pode utilizar o gênero para apresentar uma interpretação, análise ou crítica sobre o que foi
lido. Neste artigo iremos trabalhar com o gênero comentário que circula dentro da rede social
Nyah! Fanfiction, especificamente com os comentários da fanfic “A vida em Baker Street”.
Além da esfera cibernética, o comentário pode também estar presente em jornais ou
revistas (pontos de vista de jornalistas ou críticos frente a algum fato ou produto). Na
modalidade oral, o comentário pode ser encontrado em jornais de circulação nacional, como,
por exemplo, ocorre no Jornal da Globo, onde o jornalista Arnaldo Jabour usa o comentário
na modalidade oral, mais conhecida como apreciação sobre fatos recentes abordados pela
mídia.
Após estas considerações sobre as características gerais do gênero comentário,
partimos então para a análise dos comentários presentes na fanfic “A Vida em Baker Street”.
Os vinte e comentários deixados na página da fanfic foram produzidos pelos leitores da
estória, que se baseia na serie de livros e televisão Sherlock Holmes e apresenta um único
capítulo.
Ao final da leitura, a própria página sugere aos leitores que eles façam um comentário
sobre o texto lido, e ainda sugere três tipos de conteúdo que os usuários podem abordar em
seu comentário, sendo eles:
a) O que mais gostou no capítulo;
b) O que acha que precisa ser melhorado;
c) Comentários adicionais.
Para cada um dos conteúdos sugeridos, a página deixa um espaço separado, onde o
leitor tem a liberdade de escolher um, dois ou até mesmo os três tipos de assuntos para
abordar em seu comentário, como é possível ver na imagem abaixo:

Fonte: https://fanfiction.com.br/historia/566259/A_Vida_em_Baker_Street/capitulo/1/
Acesso em: 06/06/2016
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Dos vinte e cinco comentários analisados, foi identificado que apenas três usuários
abordaram os três tipos de comentário sugeridos pela página; um usuário utilizou apenas dois
tópicos, sendo eles: o que mais gostou e comentários adicionais; apenas um usuário utilizou
somente o tópico que sugere o que precisa ser melhorado, já os outros vinte usuários,
preferiram utilizar apenas o espaço comentários adicionais para expressarem sua opinião a
respeito da fanfic.
Dos vinte comentários que utilizaram apenas o tópico comentários adicionais, foi
possível notar que dentro dos mesmos os usuários também abordaram as propostas dos típicos
A e B, pois comentaram sobre o que achavam que poderia ser melhorado e o que mais
gostaram dentro da estória. Dezesseis, dos vinte exemplares analisados, preferiram abordar
apenas o que mais gostaram no texto ou utilizaram o espaço apenas para fazer um elogio ao
autor da história. Três leitores utilizaram o comentário para tecer tanto críticas quanto elogios
e sugestões ao autor, e apenas um usuário utilizou o espaço somente para elogiar e fazer uma
sugestão.
Em relação aos três comentários que utilizaram os três tópicos sugeridos pelo site, foi
possível observar que os todos foram diretos ao responderem o que mais gostaram e o que
poderia ser melhorado, pois utilizaram um texto curto e bem simples. Já na parte destinada
aos comentários adicionais, todos fizeram elogios à fanfic, em apenas um dos comentários
houve sugestão ao autor e outro leitor pediu dicas de como escrever uma fanfic. No
comentário que utilizou apenas o espaço seção de comentários adicionais para dizer o que
mais gostou na estória, o leitor também foi direto em sua resposta e utilizou os comentários
adicionais apenas para elogiar a escrita e o único que utilizou apenas o espaço destinado ao
que podia ser melhorado também foi direto em seu comentário. Abaixo podemos ver alguns
exemplares dos mesmos:

Fonte: https://fanfiction.com.br/reviews/historia/566259/capitulo/2879560/////////offset/15/.
Acesso em: 06/06/2016.
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Em relação à estrutura textual dos comentários analisados, foi possível observar que
apenas dois, dos vinte e cinco exemplares, apresentaram uma estrutura dividida em mais de
três parágrafos, ao contrario dos outros comentários, que apresentavam apenas um parágrafo
único ou uma pequena sentença. Nota-se também, que, diferentemente dos outros
comentários, os dois que estruturaram o texto em parágrafos apresentaram um
posicionamento mais crítico diante da leitura e também abordam tanto o que mais gostaram
quanto o que acreditavam que poderia ter sido melhorado, dando também sugestões ao autor
da fanfic, como se pode observar nas imagens mais abaixo.
A partir destas observações feitas nos exemplares do gênero comentário online
presentes na fanfic “A Vida em Baker Street”, foi possível concluir, em relação ao conteúdo
dos comentários, que a maioria dos usuários não fez o uso do comentário online a fim de
analisar a fanfic, pois, em geral, utilizaram o gênero apenas para tecer elogios à história e à
escrita do autor; somente três dos vinte e cinco comentários utilizou o gênero de acordo com a
sua finalidade, analisando e apresentando um ponto de vista mais crítico em relação à estória.
No que diz respeito à estrutura e organização textual, vinte e três comentários apresentaram
uma estrutura bem simples e breve, apresentando textos curtos compostos apenas por um
parágrafo ou uma sentença; somente dois comentários apresentaram uma estrutura mais
elaborada e organizada em parágrafos.

Fonte: https://fanfiction.com.br/reviews/historia/566259/capitulo/2879560////////////offset/0/.
Acesso em: 06/06/2016.
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4.2. A LINGUAGEM E A INFORMATIVIDADE PRESENTES NO GÊNERO
COMENTÁRIO ONLINE.
Quanto à linguagem e a informatividade presente no gênero comentário online, foi
possível constatar que em todos os exemplares analisados a linguagem utilizada apresenta-se
numa linha tênue entre a variedade formal e coloquial da língua, pois a linguagem presente no
gênero mescla tanto entre o uso de expressões características da linguagem oral e informal,
quanto no uso de uma linguagem que utilizamos em situações formais do dia-a-dia, que,
combinadas, são possíveis tanto no registro coloquial e quanto no registro formal. Em alguns
comentários também foi possível identificar alguns erros em relação à pontuação e elaboração
das sentenças, no entanto, este estudo não irá focar nestes aspectos.
Comparando os dois comentários abaixo, podemos observar que no primeiro, a
linguagem apresenta-se mais próxima da linguagem formal que utilizamos em nosso dia-adia, tendo em vista que o usuário não fez uso de elementos do internetês, como: palavras
estrangeiras, grifos diferenciados (como a caixa alta, palavras em negrito ou sublinhadas,
excesso de pontuação, etc.), emojis e gírias ou expressões típicas da linguagem oral, que são
característicos do ambiente virtual, pois o leitor apenas utilizou o registro formal da língua.
No segundo comentário, observa-se que a usuária mescla entre a linguagem formal
que utilizamos em nosso dia-a-dia e também utiliza o grifo diferenciado, onde podemos
observar o uso da caixa alta na palavra Sherlock, que faz indicação de como essa parte do
texto deve ser lida, nesse caso, em voz alta. Além do grifo diferenciado, encontra-se também
o uso de apelidos que a usuária utiliza para referir a si mesma no final de seu texto “Tia Sofi //
Panda”; a usuária também faz uso de expressões típicas da fala oral como “Ah!” e “né” e
nota-se uma linguagem que interage diretamente com quem está lendo, dando uma impressão
de que o texto está falando com o leitor. Quanto à estrutura, o texto encontra-se organizado
apenas por pequenas sentenças, que não apresentam um padrão retilíneo.

Fonte: https://fanfiction.com.br/reviews/historia/566259///offset/0/.
Acesso em: 06/06/2016.
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Fonte: https://fanfiction.com.br/reviews/historia/566259///offset/0/.
Acesso em: 06/06/2016

Nos comentários acima, podemos verificar que apenas o comentário feito pela usuária
Samyaza se prende a uma linguagem um pouco mais formal, sem uso de internetês e gírias ou
expressões típicas da linguagem oral e informal, porém o usuário comete alguns erros em
relação à concordância dos elementos da sentença, o que deixa a frase um pouco confusa,
porém, sem prejudicar seu sentido.
Nos outros dois comentários, feitos pelos usuários J R Mamede e The Escapist,
notamos que predomina uma linguagem intermediária, uma vez que ambos utilizam uma
escrita dentro da norma padrão, usada em nosso dia-a-dia, e ao mesmo tempo fazem o uso de
expressões estrangeiras, como “Here I am” e “Fic”. Além disso, ambos utilizam traços típicos
da linguagem oral como o uso do “Né” e “olá!”. Identificou-se também o uso das
onomatopeias “hehehe” e “kkkkk”, utilizadas para reproduzir o som de risadas, e, por fim,
encontramos um emoji em formato de coração.
A partir da análise dos comentários, foi possível constatar que os usuários utilizam
uma linguagem tanto coloquial quanto próxima à linguagem formal da língua. Dos vinte e
cinco comentários, cinco fizeram uso de onomatopeias para reproduzir sons de risada, como o
“kkkk” e o “hehehe”; nove utilizaram gírias ou expressões típicas da linguagem oral, dentre
eles, os mais utilizados foram “Ah!”, “Uau!” e “Wow”.
Em sete comentários apareceram também palavras e expressões de língua estrangeira,
como “Here Iam!”, “Buenos Dias!”, “Fandom”, “Shipaveis”, “fic”, etc. Dez usuários fizeram
usos de emojis em seus comentários, sendo os emojis de corações os mais frequentes. Doze
comentários apresentaram grifos diferenciados, os mais comuns entre eles foram o uso das
palavras em caixa alta, negrito ou itálico e também uso excessivo de pontos de exclamação,
que tinham como finalidade chamar atenção para a entonação da leitura. Apenas seis
exemplares não apresentaram nenhuma destas características, prendendo-se apenas ao uso
formal da língua.
Quanto ao tipo de informação que os comentários veiculam, foi possível constatar que
todos possuem o proposito de apresentar o ponto de vista do leitor em relação ao que ele
achou da fanfic lida, grande parte dos comentários foram escritos apenas com a finalidade de
fazer elogios e incentivar o autor da história.
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Em alguns dos comentários, foi possível verificar tanto a presença de elogios quanto
de sugestões e críticas ao que o autor poderia ter melhorado na estória de acordo com a
opinião dos leitores em relação à fanfic. Ressaltamos também que o comentário presente na
página Nyah! Fanfiction apresentou-se de modo diferenciado, pois foi mais utilizado pelos
usuários para fazer elogios e sugestões do que para comentar ou tecer críticas à estória a que
se referia, pois este é o principal objetivo do gênero comentário, que aqui desempenha uma
nova função e possui novo propósito.
5. RESULTADOS OBTIDOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que foi discutido e analisado em nosso trabalho, foi possível constatar, a
partir dos comentários da fanfic “A Vida em Baker Street”, que os leitores utilizaram uma
linguagem tanto com aspecto coloquial quanto próxima a uma linguagem mais formal da
língua. Dos exemplares analisados, encontramos apenas seis que se prenderam ao uso de uma
linguagem mais formal, pois não apresentaram marcas de oralidade, uso de gírias ou
expressões, emoji e onomatopeias, já os dezenove comentários restantes, apresentaram uma
mescla entre o formal e o coloquial, pois utilizaram algum tipo de recurso que fugisse da
norma padrão, sendo eles: onomatopeias, gírias, expressões, marcas de oralidade, emoji e
grifo diferenciado.
No que diz respeito aos tipos de informação que são veiculados nos comentários da
fanfic, foi possível constatar que todos possuem o proposito de apresentar o ponto de vista do
leitor, grande parte dos comentários apresentou também elogios e incentivos ao autor da
estória. Em alguns dos comentários foi possível identificar tanto elogios quanto sugestões e
críticas ao que poderia ser melhorado na opinião dos leitores em relação à escrita.
Consideramos aqui que é necessário sempre estar estudando e analisando estes
gêneros já existentes e que a cada dia têm sofrido mudanças e alterações com o surgimento
das novas tecnologias. Constatou-se que o comentário online presente na página Nyah!
Fanfiction apresentou-se de maneira diferente, uma vez que foi mais utilizado pelos usuários
com a finalidade de tecer elogios e sugestões do que para comentar ou criticar a história a que
se referia, pois este é o principal objetivo do gênero comentário, que aqui desempenha uma
nova função e possui um novo propósito.
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CULTURA SURDA NO ÂMBITO DA PSICOLOGIA:
ELEMENTOS QUE CONTRIBUEM NA CONSTRUÇÃO DA
SUBJETIVIDADE
Edmilson Ribeiro da Silva48
Lucinete Aragão Mascarenhas49
RESUMO
Este artigo tem por fim conhecer a cultura surda, procurando compreender aspectos que interfere na formação da
personalidade; identificar fatores psicossociais que compõem a cultura surda de forma a influenciar ou não a
trajetória da pessoa surda; descrever as contribuições da psicologia no processo de construção da subjetividade
da pessoa surda. A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, que
implicou em um estudo exploratório de literaturas realizados através de livros, artigos, dissertações e outras
publicações. A fundamentação teórica foi baseada em obras de autores e teóricos especializados e com
experiências na área de educação, formação e qualificação da pessoa surda. Os resultados obtidos apontam para
o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários na busca de resgatar a cultura e identidade das pessoas
surdas. Necessidade de intervenção psicológica objetivando a desconstrução de pensamentos distorcidos e
disfuncionais que provocam sofrimento social e emocional que implicam no desenvolvimento cognitivo e
subjetivo da pessoa surda.
Palavras-chave: Cultura surda. Psicologia. Libras. Pessoa surda.

1 INTRODUÇÃO
A proposta de construção deste artigo partiu do vídeo: “O papel da cultura na educação
do sujeito transformador” que aborda questões direcionadas à educação integral na construção
do sujeito crítico, considerando a importância da cultura para transformar o ser humano em
cidadão ativo e participativo (O PAPEL..., 2010). Pensar na cultura de maneira multiforme,
que integra conteúdo, alma e corpo, nos remete a refletir sobre a cultura e identidade das
pessoas surdas na construção da subjetividade. Para maior detalhamento da pesquisa
bibliográfica, observa-se a cultura surda considerando fatores e questões subjetivas que
influenciam seu desenvolvimento cognitivo e psicológico identificando contribuições e
fatores psicossociais que participam de forma positiva na construção de tal subjetividade.
Em seu livro “As imagens do outro sobre a cultura surda", caracteriza a cultura surda e
a descreve como o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de tornálo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a
definição das identidades e comunidades surdas, situações essas mencionadas abrangem a
língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo (STROBEL, 2008, p.
22).
Atualmente no Brasil, a educação de surdos é muito diversificada, por possuir uma
variedade de diferenças regionais, linguísticas e culturais que distingue salienta a pessoa surda
quanto seu comportamento e ações. A cultura surda evolui ao passo que o processo inclusivo é
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fortalecido continuamente, pois percebe-se a necessidade e importância da partilha e troca de
informações. A trajetória das pessoas surdas na história remete ao preconceito, estigma e
estereótipo sofridos pelos surdos, em que foram preteridos pela sociedade durante os séculos
X a IX a.C. por não apresentarem padrões linguísticos de uma pessoa dita “normal”.
A definição de Educação Especial que iremos abordar é do Conselho Nacional de
Educação (CNE) que consta nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação
Básica na Resolução nº 02 de 2002, cita:
Educação Especial, na modalidade de educação escolar, entende-se como um
processo educacional que se materializa por meio de um conjunto de recursos e
serviços educacionais, organizados para apoiar, completar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais
comuns, de modo a garantir a educação formal e promover o desenvolvimento das
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais,
diferentes das maioria de crianças e jovens, em todos os níveis e modalidades de
educação e ensino.

No contexto da educação especial em relação a pessoa surda compreende-se sua
importância e desenvolvimento educacional quando materializado, incluindo os todos os
recursos que possibilite ao aprendizado de fato da criança. Percebe-se que o processo
inclusivo do surdo, vem oportunizando muitos ao acesso às escolas, porém a concretização da
educação ainda deixa a desejar, considerando os recursos utilizados e qualificação dos
profissionais envolvidos, além do uso da metodologia aplicada em sala de aula o que
facilitaria o aprendizado da pessoa surda.
Cultura e identidade surda segundo Honora (2014) se manifesta em diferentes aspectos
com que cada uma das comunidades se apresenta. Seja pela simples maneira de se expressar,
pode se descobrir em qual cultura a pessoa está inserida e/ou incluída. No determinismo
geográfico é entendido que são as diferenças do ambiente físico que explicam as diversidades
culturais, que podem sofrer mudança de comportamento em detrimento aos costumes, hábitos
e consequentemente a cultura de um povo sendo determinada pelo clima e pela influência
geográfica aliada a cultura (LARAI 2009 p.80)
A perspectiva na história da cultura surda Perlin G. e Strobel K. (2014) dizem que esta
é incumbida de um tipo de representação que perpassa a trajetória humana e se coloca num
lugar de cruzamento no qual experiências vividas se entrelaçam com as experiências
presentes. É análogo dizer que nostalgias animam novamente os elos vitais e a predisposição
para a aquisição simbólica que mantém o sujeito no tempo mediante a força de saber.
Em conformidade às experiências vividas, entende-se que a surdez não emerge
somente da deficiência orgânica, mas sim de uma visão mais ampla de processos e suas
consequências facejados pela pessoa surda ao longo da história, podendo implicar em uma
série de doenças psicossomáticas que impedem a comunicação e até os movimentos mais
simples, agravando o drama comprometedor de seu desenvolvimento psicológico, social e
cognitivo.
Nessa linha de pensamento, Vygotsky (1998) reforça a importância da linguagem na
construção da identidade da pessoa surda e descreve: “A linguagem permeia essa questão,
uma vez que é através dela que nos diferenciamos dos outros animais e também assumimos a
condição de Seres Humanos, já que é a forma principal de expressão de pensamentos e o
instrumento psicológico essencial à constituição das funções psicológicas superiores”.
A importância da linguagem para a comunicação, sendo um instrumento que se
expressa pela fala e pela motricidade. Os gestos também podem transmitir linguagem, como
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acontece na língua de sinais dos surdos, onde a atenção, a concentração, a memória, enfim os
aspectos cognitivos da aprendizagem estão diretamente relacionados as células dos gânglios
dos núcleos de base responsáveis pelas mensagens linguísticas expressas através da fala.
(CRUZ, A.L et al. 2008 p.22 e 34).
A autora afirma a linguagem como sendo o principal recurso que os seres humanos
têm em conta para se comunicar, controlar e regular o comportamento social. Durante a
formação de um novo processo e/ou habilidade e aprendizagem da criança; a linguagem do
adulto não só regula o comportamento social, mas também todos os processos interligados a
cognição, pois essa interiorização resulta na apropriação e domínio linguístico que permitem
o adulto ter controle sobre seu comportamento.
No contexto da pessoa surda (BRITO; DESSEN, 1999; LUZ, 2005 apud BISOL,
SIMIONI E SPERB, 2007) ressaltam fatores que podem influenciar no comportamento e diz:
que importância do olhar da psicologia sobre a família da criança surda aparece em sete
artigos analisados neste trabalho. Em todos eles, a preocupação centra-se na qualidade das
interações entre pais ouvintes e filhos surdos e na importância de se compreender a dinâmica
e a estrutura familiar, pois o período do desenvolvimento do membro surdo da família é, em
termos gerais, a infância.
Em relação aos fatores que interferem no processo da cultura e identidade da pessoa
surda, Silva (2000 apud CROMACK, 2004) relata as diferenças individuais, pois em sua
concepção é partindo do outro que o autoconceito se produz, ou seja, é a partir das relações
sociais que cada um se reconhece como um sujeito singular e, nesse caso, a diferença é aquilo
que o outro é ,que eu não sou, já que, à medida que afirmamos ser surdos, estamos,
automaticamente, negando a condição ouvinte, uma vez que, a construção da identidade surda
não pode ser compreendida como um processo natural, mas sim, um processo cultural em
constante movimento.
Diante dessa afirmação, surgiram questionamentos e interesses para desenvolver a
pesquisa de forma mais específica sobre a cultura surda, identidade e subjetividade: como
esses elementos contribuem e/ou influenciam na construção da personalidade da pessoa
surda?
2 BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO SÓCIO CULTURAL DA PESSOA SURDA
A educação de surdos no Brasil se inicia em 1855 com a primeira iniciativa de
educação de surdos quando o professor francês surdo Ernest Huet, a convite de D. Pedro II,
veio ao Brasil e preparou um programa que consistia em usar o alfabeto manual e a Língua de
Sinais da França.
Em 1950, crescimento do método oralista Frances no Brasil, onde os surdos
apresentam dificuldades e não conseguem adaptar-se a essa imposição e continuam a usar a
Língua de Sinais e o alfabeto manual.
Chega ao Brasil em 1975 a comunicação total, compreendendo pessoas que valorizam
principalmente a comunicação e a interação entre as pessoas surdas e/ou ouvintes, que tendem
a utilizar estratégias que diferem da corrente oralista. Priorizam a língua de sinais ademais de
todas as formas que possam facilitar a comunicação. No mesmo ano, na cidade do Rio de
Janeiro cria-se a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos,
FENEIDA, com diretoria de ouvintes.
Importantes conquistas foram alcançadas em 1980 através de muitas lutas que
resultaram na adesão do bilinguismo; na criação da Comissão de Luta pelos Direitos dos
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Surdos; e criação da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) em
1987, que tinha sob a direção uma pessoa surda. Essa instituição tem o fito de propagar a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio natural de comunicação das pessoas surdas,
assim como a realização de pesquisas sistematizadas do ensino de LIBRAS para ouvintes,
além de promover a inclusão de surdos no mercado de trabalho.
A educação dos surdos teve um aumento significativo no século XX, quando houve
um aumento das escolas para surdos em todo mundo. No Brasil, tornou-se mais evidente a
partir da Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002), por meio do Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL,
2005).
A autora Strobel (2009) define cultura surda como sendo o jeito do sujeito surdo
entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com suas
percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades e comunidades surdas.
Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo
surdo.
Cromack (2004) acentua sobre cultura e identidade surda como a necessidade de
aquisição de uma língua majoritária, sendo a Língua Brasileira de Sinais – Libras, reconhece
sua importância para o desenvolvimento de uma identidade, por isso, precisamos nos
identificar com uma comunidade social específica e, com ela, interagir de modo pleno, ou
seja, precisamos de uma identidade cultural, e, para isso, não basta uma língua e uma forma
de alfabetização, mas, um conjunto de crenças e conhecimentos comuns a todos.
Strobel (2009) sobre cultura surda distinguiu a comunidade surda e povo surdo, sendo
o primeiro grupo, usuários da língua de sinais, familiares de surdos, profissionais da área da
surdez, professores, instrutores e tradutores e intérpretes de Libras, bem como, amigos e
outros que participam e compartilham os mesmos interesses em uma determinada localização
que podem ser as associações de surdos, federações de surdos, igrejas e outros.
A construção da cultura e identidade da pessoa surda sendo resultante de processos de
aprendizagem, inseridos na linguagem e na sua história. Sobre essa realidade na comunidade
surda Souza (1998 apud GESUELI, 2005) afirma o comportamento dos surdos oralizados, e
afirma que passam a fazer uma leitura de mundo somente a partir do uso da língua de sinais e,
antes disso, suas possibilidades de participar ativamente com e na comunidade ouvinte são
bastante reduzidas. Disso decorre uma identidade "fragmentada": o surdo que não domina a
língua de sinais não se identifica com o grupo de surdos, tampouco se identifica com o mundo
ouvinte, pois lhe falta vivência na língua majoritária que é a Língua Brasileira de Sinais –
Libras.
A construção da pluralidade da pessoa surda se dar em função da diversidade cultural
que se pauta principalmente através da linguagem, experiências e costumes e outras tradições
que se consolidam na forma de organizações de associações e de sua cultura. Nessa
perspectiva entende-se que o desenvolvimento do processo da cultura da pessoa surda é
imprescindível para a compreensão de suas origens, assim como os valores morais e éticos
que guiam o comportamento social, possibilitando-os o entendimento e capacidade de refletir
sobre suas necessidades, na busca do autoconhecimento e de valores agregados a formação da
personalidade e consequentemente maior grau de consciência sobre as ações de si e do outro.
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2

FATORES PSICOSSOCIAIS DA CULTURA SURDA QUE
INFLUENCIAM A TRAJETÓRIA DA PESSOA SURDA

O comportamento do homem isolado é uma “ficção”. Desde o nascimento, os seres
humanos vivem em interação com os semelhantes. A psicologia social estuda os
comportamentos resultantes do meio sobre processo de socialização, percepção social e
atitudes, buscando compreender processos grupais como desempenho de papéis de forma a
investigar influências, forma de atuação e interpretação de eventos (BRAGHIROLLI, 1990).
A perspectiva psicológica do modelo cognitivo levanta a hipótese de que as emoções
comportamentos das pessoas são influenciados por sua percepção dos eventos, fato que não
ser uma situação que por si só determina o que as pessoas sentem, mas antes, o modo como
elas interpretam uma situação (BECK, 1964; ELLIS, 1962 p.18-30).
As crenças são absorvidas principalmente na infância, fase em que as pessoas
desenvolvem determinadas impressões sobre si mesmas, outras pessoas e seus mundos. Suas
crenças mais centrais são ideias fundamentais e profundas que, frequentemente não são sequer
articuladas para si mesmas. (BECK, 1964; ELLIS, 1962, p.18-30).
O processo educacional da criança surda se inicia a partir da constatação da surdez por
meio atendimento em programa de estimulação precoce. Sobre esse desenvolvimento Ferreira
(2008, p.397 apud FILHO; OLIVEIRA 2010) diz que a família tem sua importância na
educação, pois através dela os sujeitos buscam a compreensão, aprendizado e maturidade
através da comunicação e trocas de conhecimentos.
Aprendizagem, relações sociais e formação da personalidade para Knobel (1992 apud
NEGRELLI; MARCON 2006) ao refletir sobre os princípios e relações sociais na família,
observa que todos esses aspectos compreendidos estão vinculados a interação dos pais para
com os filhos, determinando assim, características peculiares a cada pessoa. Muitos
fenômenos sociais são percebidos e examinados em função do comportamento de todos os
integrantes que compõem a família, pois essa troca de informações, e conhecimentos
vivencias fazem parte da construção da maturidade do surdo. Motta et al. (2003 apud
NEGRELLI; MARCON 2006) reforça sobre a educação e os cuidados oferecidos pela família
constituem estratégias que favorecem o desenvolvimento da personalidade, tendo a seu favor
estruturalmente fatores relacionais ao afeto, proteção e segurança em um espaço de inclusão e
acolhimento aos filhos.
A linguagem tem uma grande importância nesse processo na busca do conhecimento.
Silva (2000, p.80, apud CROMACK 2004), frisa as características da linguagem e sua
importância para a questão da diferença e da identidade cultural. Considerando a diferença
primordial dos surdos a questão da linguagem, percebe-se o quanto a identidade é marcada
por essa dimensão linguística que faz toda diferença na construção identitária e cultural surda.
Na perspectiva psicossocial da cultura e identidade surda, estudando aspectos
comportamentais Cromack (2004) salienta que as pessoas vivem em um mundo
completamente visual-gestual, seu cognitivo se desenvolve de um modo totalmente visual, ao
contrário dos ouvintes que utilizam a audição para se comunicar, o que instiga reflexões sobre
a constituição do sujeito. Por viverem em uma comunidade onde são minoria, as chances de
ocorrer uma comunicação imprópria são grandes e, caso isso ocorra, haverá consequências no
crescimento intelectual, social e emocional dessa pessoa. Esses fatores fazem parte e
contribuem para aquisição de uma linguagem de sinais e da identidade surda.
Considerando a linguagem e trajetória sociocultural da pessoa surda, percebemos a
importância da família sendo o principal núcleo a qual pertencem, pois atua no sentido de
cuidar fisicamente e psicossocialmente das questões emocionais das pessoas surdas, avaliando
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a dinâmica e constante evolução social. Dessa forma percebemos o nível das
responsabilidades, onde os pais devem educar os filhos para que tenham um comportamento
socialmente aceito e adequado, proporcionando oportunidades de se desenvolver e de
relacionar. (BRASIL, 1997).
No contexto das categorias e identidades surdas, Perlin (1998) conceitua identidades
surdas como aquelas em que os surdos se identificam com a experiência visual propriamente
dita (em outras palavras, a língua de sinais). Esta categoria é descrita pela autora como sendo
o tipo de identidade que cria um espaço cultural visual dentro de um espaço cultural diverso.
Segundo ela, as identidades surdas se classificam em:
a) Identidades surdas híbridas: essa identificação diz respeito aos surdos que nasceram
ouvintes, como no caso da autora. Essas identidades experimentam a circunstância de se valer
sempre de duas línguas, mas, segundo a experiência da própria autora, a sua identidade vai ao
encontro das identidades surdas.
b) Identidades surdas de transição: são os surdos que foram, nas palavras de Perlin,
mantidos sob o cativeiro da hegemônica experiência ouvinte e passaram para a comunidade
surda. A transição seria o momento de passagem do mundo ouvinte para a identidade surda de
experiência mais visual. A maioria dos surdos passa por este momento de transição
identitária, seja, por serem filhos de pais ouvintes, seja, no momento em que se estabelece o
contato com a comunidade surda quando há o que ela chama de des-ouvintização da
representação da identidade, mas que não ocorre sem deixar sequelas da representação,
evidenciadas em sua identidade em reconstrução ao longo da vida.
c) Identidade surda incompleta: nome que a autora dá à identidade surda apresentada
por aqueles que vivem sob a ideologia ouvintista latente que trabalha para socializar os surdos
de maneira compatível com a cultura dominante. Essa identidade nega, no ponto de vista da
autora, a representação surda ou a própria identidade surda.
d) Identidades surdas flutuantes: acontece quando os surdos vivem e se manifestam
partindo da hegemonia dos ouvintes. A autora julga os que estão nesta categoria como vítimas
da ideologia ouvintista. São, para ela, os surdos que querem ser ouvintizados a todo custo,
desprezando a cultura surda e não assumindo compromisso algum com a comunidade surda.
Sobre as identidades surdas, Vygotsky (1993, apud CROMACK 2004 p.4) tem a
identidade surda como parte de um processo sociohistórico da psicologia cuja expressão se dá
tanto no plano intrasubjetivo, quanto intersubjetivo, sendo esses planos mutuamente
constitutivos, em estreita relação e dialeticamente articulados.
Compreende-se que as interações subjetivas das pessoas surdas são construídas de
acordo com as categorias e tipos de identidades assumidas dentro de um espaço cultural e
visual. Onde os sentidos constituem os intermediários principais entre as necessidades
internas da pessoa e o ambiente, tornando-se essencial para manter o domínio da realidade
com o mundo em que vive, construindo para si através de seus próprios meios uma qualidade
de vida possível em detrimento as limitações sensoriais e sociais.
A qualidade dessas relações estabelecidas no âmbito familiar permite um melhor
relacionamento consigo mesmo e melhor convívio social com as outras pessoas. Para a
criança, surda o ambiente familiar favorável devendo este proporcionar o estabelecimento de
vínculos entre os membros, contribuindo para a formação de sua estrutura psíquica (MOTA et
al 2003 apud NEGRELLI; MARCON 2006), 2003).
Na visão do autor a composição familiar proporciona a criança surda perfeita
satisfação física ou moral dos filhos, sendo que, para isso, aprenda a respeitar, conhecer e
entender as diferenças existentes entre os membros. A principal satisfação dos filhos é ter uma
boa interação social dentro do lar, pois essa interação exerce importante papel para o bom
desempenho da criança no âmbito da aprendizagem e, conseqüentemente, nas demais fases do
desenvolvimento humano.
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Apesar de todas as mudanças sofridas ao longo de sua trajetória, cabe ressaltar a
importância da função psicossocial da família em relação a convivência e construção do
conhecimento entre seus membros, que não deixa de ser fundamental, pois a cada situação
social, fica evidente sua força que resiste a quaisquer mudanças, tornando o ambiente cada
vez mais saudável para o desenvolvimento de potencialidades e melhor qualidade de vida.
4 CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
DA SUBJETIVIDADE SURDA
O interesse da psicologia pela surdez está relacionado ao desenvolvimento na área da
educação de surdos e subjetividade em função das perdas e sofrimento que as pessoas
passaram ao longo da história.
Na década de 1980 a psicologia teve grande contribuição e ascensão da “quebra de
paradigma” ao novo olhar em relação as pessoas surdas como sujeito de direitos e deveres,
que necessita de atendimento em suas especificidades. Nessa visão teórica e pedagógica, Góes
(1999, p.37 apud BISOL; SIMIONI; SPERB 2007) sobre o novo olhar da criança surda
devendo ser compreendida como processo social em suas experiências de linguagem
concebidas como instâncias de significação e de mediação nas suas relações com a cultura,
identidade e nas interações com o outro. Os autores afirmam que não há limitações cognitivas
ou afetivas inerentes à surdez, pois o processo de transformação se inicia de dentro para fora.
Enfatizam ainda sobre as condições sociais da criança surda assim como as possibilidades de
aprendizagem e consolidação do conhecimento e da linguagem.
Em relação a linguagem, a organização e estruturação psicológica da criança surda
segundo Myklebust (1975) difere daquela apresentada pela criança ouvinte, considerando as
privações que opera à distância (audição), o que obriga o organismo a fazer trocas, forçando-o
a integrar sua experiência de modo diferente, embora a perda auditiva não conduza
inevitavelmente a dificuldades sociais e de personalidade.
Para Vygotsky (1984, p.99 apud RODRIGUERO, 2000 p. 104) o aprendizado e
desenvolvimento mental da criança só pode ser determinado revelando-se seus dois níveis de
desenvolvimento: “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um
processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam”.
Desse modo, a linguagem surge, a princípio, como um meio de comunicação entre a criança e
as pessoas de seu ambiente. O principal aspecto da hipótese do autor é a “noção de que os
processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado. Ou melhor, o
processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e anterior ao processo de
aprendizado”. (VYGOTSKY 1984, p.99 apud RODRIGUERO, 2000 p. 104).
Bisol, Simioni e Sperb (2007) citados por Siminerio (2000) referem-se ao modelo
clínico terapêutico de surdez que produz um olhar que deve ser observado, pois as diferenças
costumam ser interpretadas como desvio. Percebe-se também uma tendência de compreender
os surdos como um grupo homogêneo com desvantagens maturativas inerentes à condição da
deficiência. Apesar da existência de diferenças neurológicas causadas pela surdez que
respondem pelos níveis e agilidade do raciocínio abstrato diferentes entre surdos e ouvintes.
Nessa mesma perspectiva, outros teóricos dizem não haver diferenças biológicas entre surdos
e ouvintes, mas psicológicas. Exemplos de problemas no desenvolvimento de crianças surdas
por privação do acesso à linguagem costumam ser amplamente citados. Há uma preferência
pela utilização dos termos deficiência auditiva e deficiente auditivo.
No mesmo viés das questões sociais e emocionais da construção do “eu” da pessoa
surda, Bisol, Simioni, Sperb (2007) citado por Solé (1998, p. 21), reforçam que o sujeito
surdo não possui estruturação psíquica diferente da estruturação dos ouvintes, mas a surdez
marca o destino de cada sujeito e a privação da fala coloca em perigo a possibilidade de
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transmissão transgenealógica dos enunciados identificatórios, sustentados pela fala que os
pais ouvintes receberam de seus próprios pais.
Entende-se nessa conjuntura familiar que as relações interpessoais estabelecidas com
as pessoas surdas por meio da LIBRAS reforça de forma positiva, a satisfação de ser cidadão
de direito.
Sobre o atendimento qualitativo das pessoas surdas no contexto social, parte da
primícia do profissional aprender a língua de sinais como forma de acolher e compreender
melhor a pessoa surda em sua totalidade aliada à sua prática profissional. Existem outras
estratégias lançadas na realização da anamnese e conceituação cognitiva, que funcionam
como medidas interventivas possíveis, no caso da atenção psicológica, é a intermediação da
consulta (atendimento) por um intérprete da LIBRAS, o que, muitas vezes, pode ter
implicações éticas, visto que é essencial a manutenção do sigilo na relação psicólogo e
paciente, de acordo com o código de ética do profissional do psicólogo. Além disso, a
inserção de um terceiro nessa relação pode influenciar e, muitas vezes, inibir o processo da
atenção psicológica.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa partiu do interesse e necessidade de conhecer a cultura e identidade surda,
compreendendo melhor aspectos que interferem na formação da personalidade; identificar
fatores psicossociais que compõem a cultura surda de forma a influenciar ou não a trajetória e
evolução da pessoa surda, descrevendo possíveis desafios e contribuições da psicologia no
processo de formação e educação da pessoa surda.
A cultura surda é formada pela comunidade surda e pelo povo surdo, por mais que
tenha ocorrido mudanças significativas no âmbito social e educacional na forma de como
tratamos e percebemos as pessoas surdas como ser ativo e/ou participativo, ainda requer um
preparo da sociedade para acolhê-los como pessoas de direito.
Ficou evidente nos estudos realizados que a convivência com a comunidade surda, de
um lado, fortalece os vínculos e, de outro, os auxilia no processo de compreensão e
consequentemente, aumenta a probabilidade de identificação com a língua e cultura do povo
surdo.
Percebe-se a necessidade de trabalhar questões psicológicas e subjetivas das pessoas
surdas, pois ao longo do tempo, devido ao processo da busca pela identidade, elas sofrem por
carência sócioafetiva e biológica, que excluem e limitam a aproximação de outras pessoas por
não terem capacidade e nem habilidade de estabelecer uma comunicação através da LIBRAS,
e pelo processo de exclusão social. Dessa forma, acredita-se que o grande desafio
contemporâneo se solidifica a partir dessas impressões técnicas citadas sobre a cultura e
processo identitário que vem marcando o povo surdo e impedindo seu desenvolvimento
psicossocial.
A psicologia social trabalha na perspectiva de desconstruir comportamentos e
minimizar pensamentos automáticos e crenças disfuncionais e distorcidas sobre as pessoas
surdas quanto a sua evolução e capacidade cognitiva que interferem na aprendizagem e
absorção de conhecimentos.
Nas famílias de pessoas surdas, geralmente a maioria dos membros são ouvintes, o que
deixa os filhos desassistidos por falta da LIBRAS no ambiente familiar, contribuindo para
maximizar as diferenças sociais por falta de diálogo, prejudicando o seu desenvolvimento
psicossocial.
No estudo realizado, pode-se concluir que a linguagem tem sua importância no
processo de aprendizagem cognitiva, porém na sua ausência, diminui consideravelmente a
capacidade da pessoa surda de absorver conteúdo, principalmente quando não praticado no
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meio intrafamiliar (base do desenvolvimento de sua personalidade), de forma contrária,
causam sofrimento psicológico e emocional.
Acredita-se que os desafios propostos no atendimento às pessoas surdas deriva da
carência de profissionais qualificados para essa população, considerando a cultura e
linguagem como elementos essenciais para educação e formação da pessoa surda que deve se
iniciar em âmbito familiar com extensão escolar e social.
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RESUMO: As Crônicas de Nárnia, uma coletânea formada por sete crônicas fantásticas que narram as
experiências de diversos personagens em suas passagens e aventuras pelo mundo fantástico de Nárnia, foram
escritas por Clive Staples Lewis. É nessa coleção que está inserido o livro O leão, a feiticeira e o guarda-roupa,
que conta a descoberta de Nárnia pelos irmãos Penvensie e sua jornada através dessa terra encantada. O objetivo
desse trabalho é analisar os contrastes estético-paisagísticos entre a Nárnia amaldiçoada da Feiticeira Branca e a
Nárnia liberta de Aslam e a maneira como as experiências e os sentimentos das personagens principais
influenciam no processo de percepção do espaço. O trabalho será pautado primeiramente na Geografia
Humanista Cultural, será exposto e analisado o mútuo processo de influência e metamorfose que ocorre entre
Nárnia e os irmãos através das experiências pessoais com o ambiente, tendo-se em mente que essa transformação
geográfica ocorre de maneira quase instantânea e fantástica. Dessa forma, traça-se também um paralelo entre
Literatura e Geografia a partir do viés humanista-cultural com base nas teorias de Yu-Fu Tuan e Eric Dardel.
Palavras-chave: Literatura. Geografia. Paisagem.

1 INTRODUÇÃO
A geografia, influente não só em registros históricos, mas também na formação das
próprias relações humanas, embrenha-se intimamente no desenvolvimento cultural e
antropológico da sociedade. Com esta noção em mente, temos que, a partir do século XX, os
estudos acerca deste universo geográfico assumem uma nova perspectiva advinda da sua
interlocução com a Fenomenologia. A relação Homem e Terra deixa de ser puramente
material e adota um prisma de dimensões empíricas e individuais. O ambiente vivido torna-se
cúmplice do desenvolvimento humano e de sua trajetória. Ou seja, "O espaço terrestre aparece
como a condição de realização de toda realidade histórica, que lhe dá corpo e assinala a cada
existente o seu lugar." (DARDEL, 2011, p. 43).
A Geografia Humanista Cultural (GHC) surge, então, com o objetivo de buscar
compreender o ser humano através do seu comportamento, sentimentos e relações com a
paisagem que o cerca. Pauta-se nas experiências e percepções como fator determinante na
forma como o indivíduo vê o mundo e insere-se nele. Mais do que um simples elemento
geográfico, a paisagem passa a moldar as próprias relações sociais, embrenhando-se
profundamente no cerne antropológico do homem.
Tuan (2012) aborda a paisagem como um arranjo de aspectos humanos e naturais,
sendo estes últimos organizados de acordo com a necessidade e a atividade humana. Uma
paisagem é capaz de imprimir e gerar emoções em observadores distintos. "A paisagem não é
um círculo fechado, mas um desdobramento. Ela não é verdadeiramente geográfica a não ser
pelo fundo, real ou imaginário, que o espaço abre além do olhar." (DARDEL, 2011, p.31). Ou
seja, sua noção depende da existência e olhar humano, "duas pessoas não veem a mesma
realidade. Nem dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do meio ambiente."
(TUAN, 2012, p. 21). O cérebro humano, ainda, é capaz de traduzir diferentes impulsos
provenientes de uma mesma realidade percebível. Ou seja, uma casa que alguém amou pode,
mais tarde, se tornar um objeto de ódio. Por intermédio do reconhecimento e exercício do
Profª. Drª. em Literatura Portuguesa da UFMA. Pós-Doutora em Estudos Comparatistas na Universidade de
Lisboa.
51
Graduada em Letras – Francês na UFMA e estudante no Mestrado em Letras na Universidade Federal do
Maranhão.
52
Graduanda em Letras – Inglês na Universidade Federal do Maranhão.
50

160

apego a determinados locais, a manifestação de atitudes e respostas emocionais se dá de
maneiras diversas. Esta relação, portanto, pode desenvolver-se em sentimentos positivos ou
negativos.
A palavra topofilia, neologismo criado por Tuan, refere-se a um sentimento de amor
por determinado lugar. É "(....) o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico."
(TUAN, 2012, p.19), carregando consigo um forte caráter intimista e nostálgico que "(...)
diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão” (TUAN, 2012, p. 136).
No entanto, o elo entre a pessoa e o lugar pode não ser afetivo, e sim intimidador, causando
sentimentos de rejeição, aversão, desconforto ou medo. A esse sentimento Tuan dá o nome de
topofobia.
Nas Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a paisagem não só é
o elemento moldador que dá título ao livro, mas também uma terra de significação mágica
que assume papel essencial no desenvolver dos personagens e suas ações. Tomada por gelo,
depois banhada por sol, temos na paisagem uma reflexão do estado não só emocional de seus
habitantes, mas também de seus respectivos comandantes, A Rainha do Gelo e Aslam.
O objetivo deste artigo é, tendo como base a GHC, analisar os contrastes estéticopaisagísticos entre a Nárnia amaldiçoada da Feiticeira Branca e a Nárnia liberta de Aslam, a
simbologia presente em ambos os espaços, a forma como ambas as paisagens são percebidas
no decorrer da crônica e como os sentimentos das personagens principais influenciam no
processo de percepção do espaço. Isso posto, este trabalho divide-se em duas partes: na
primeira faremos uma análise da paisagem de Nárnia sob o reinado da Feiticeira e na segunda
analisaremos a paisagem do reino sob o domínio de Aslam.
2 NÁRNIA INVERNAL
A terra de Nárnia é apresentada ao leitor pelos olhos de Lúcia Penvensie, a caçula dos
quatro irmãos protagonistas e a primeira a entrar no reino encantado através de um guardaroupa. Depara-se ela, então, com um bosque desconhecido. Nota "que havia neve sob os seus
pés, enquanto outros flocos tombavam do ar. (...) Olhando pra trás, lá no fundo, por entre os
troncos sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do guarda-roupa (...)" (LEWIS, 1997,
p.15). Chevalier e Gheerbrant (1995) sugerem que a neve ou o gelo seria a água inutilizada,
ou melhor, incapacitada de realizar suas funções, provendo uma prévia dos acontecimentos
que assombram o espaço.
À primeira vista, Nárnia é tida como um local de mistério, com seres mágicos e
desconhecidos. Representa uma outra dimensão em que o próprio tempo desdobra-se de
maneira diferente. Lúcia, após um encontro com o fauno Sr. Tumnus, descobre que Nárnia
encontra-se sob um feitiço. Fadada a um inverno eterno, é comandada pela Feiticeira Branca,
a usurpadora do trono e ditadora inclemente.
- Quem é a Feiticeira Branca? - Uma pessoa horrorosa. Diz que é rainha de Nárnia,
embora não tenha direito de ser rainha. É odiada por todos os faunos e dríades e
náiades e anões e animais... Pelo menos, pelos que são bons. É capaz de transformar
as pessoas em pedras e de fazer mil coisas horríveis. É por causa de um
encantamento dela que é sempre inverno em Nárnia, sempre inverno, mas o Natal
nunca chega. (LEWIS, 1997, p.45)

O frio, elemento excludente de vida, torna o ambiente ausente de plantas frutíferas
(alimento) e de movimento (mudança), implicando um mundo parado no tempo e sem a
possibilidade de vida. Nárnia, sob o domínio da maldosa feiticeira, encontra-se desolada e sob
constante estado de temor, assim como os habitantes de terras geladas. Tuan ressalta: "(...)
habitantes das terras árticas frequentemente sentem-se pressionados, ansiosos e dominados
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pelo medo." (2005, p.79) logo, a personificação de forças da natureza assombram o
imaginário popular, conectando a paisagem à cultura local. "Algum desses poderes são maus,
muitos não têm atributos morais, mas podem, no entanto, causar dano simplesmente por
serem severos." (TUAN, 2005, p.81). A neve, em consequência, não só demonstra a
submissão e a dormência perante a ditadura da feiticeira, mas também reflete a própria
personalidade maldosa e fria de sua falsa rainha.
Lembrando que "A existência de uma relação cinestésica entre certas formas físicas e
sentimentos humanos está implícita nos verbos que usamos para descrevê-las (...)" (TUAN,
2012, p.51), Edmundo, ao ver o bosque pela primeira vez e, em seguida, a feiticeira, atribui as
mesmas características para ambos: "Sentia sob os pés a neve dura, e havia também nos
ramos. O céu era azul-pálido, céu de uma bela manhã de inverno.” (LEWIS, 1997, p.35) e
"(...) Seu rosto era branco (não apenas claro), branco como a neve, como papel, como açúcar.
A boca se destacava, vermelhíssima. Era, apesar de tudo, um belo rosto, mas orgulhoso, frio,
duro..." (LEWIS, 1997, p. 37, 38).
Quando retornam ao bosque, desta vez os quatro irmãos reunidos notam que "No céu
juntavam-se nuvens escuras, e tudo levava a crer que cairia mais neve antes do anoitecer."
(LEWIS, 1997, p. 59). A partir do momento em que a influência da feiticeira os atinge, o
cenário passa a tornar-se cinzento e mais ameaçador. De exemplo, temos a aconchegante casa
do fauno Sr.Tumnus. Em um primeiro momento, a caverna é descrita como "agradável" e
"quentinha", com "tons avermelhados" (LEWIS, 1997, p.21), no entanto, depois que a polícia
da feiticeira invade o local, o deixa "escuro, frio, úmido, desagradável", em que "A neve
entrava pela porta e amontoava-se no chão, misturando-se com as lenhas mal queimadas e a
cinza da lareira." (LEWIS, 1997, p.60).
A influência da feiticeira sobre Edmundo, também, assume um aspecto negativo. Não
só o faz sentir-se em constate estado de fome pelos doces mágicos, mas o deixa malhumorado e o faz se revoltar contra seus irmãos. Há uma natureza selvagem e um constante
estado de alerta, uma necessidade de sobrevivência em seu comportamento, refletindo como
"(...) o meio ambiente é o veículo de acontecimentos emocionalmente fortes ou é percebido
como símbolo." (TUAN, 2012, p.136).
(...) Teria de confessar, perante os outros, que Lúcia estava certa, e é claro que Pedro
e Susana tomariam logo o partido dos faunos e dos animais. E ele estava quase
inteiramente do lado da feiticeira (...).
-Você está com uma cara horrível, Edmundo - disse Lúcia. - Está passando mal?
-Estou me sentindo muito bem.
Não era verdade. Estava mesmo passando mal.
(LEWIS, 1997, p.46)

Há, portanto, uma visível influência do profano. Edmundo passa a perceber o mundo
sob o viés da rainha, tornando-se um traidor: "Bastava o nome de Aslam para dar-lhe uma
sensação misteriosa e horrível, assim como aos outros dava uma misteriosa sensação de
encantamento." (LEWIS, 1997, p. 89). Sua percepção da terra passa a ser permeada, em
consequência, de frio e medo. Ao passo que os outros três irmãos, juntos, têm abundância em
pequenos lanches e sentem segurança por estarem em grupo. Para Edmundo:
A coisa estava feia. Escurecia depressa e a neve dançava em flocos em torno dele.
Não via um palmo adiante do nariz. Ainda por cima, não havia estrada. Afundava-se
a todo instante em enormes fendas abertas na neve, patinhava em charcos gelados,
tropeçava em troncos caídos, escorrendo por encostas íngremes, esfolando as pernas
nas pedras, até que ficou encharcado até os ossos, morto de frio e cheio de
arranhões." (LEWIS, 1997, p. 90-91)
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Após abandonar a casa dos castores, ele vai atrás da feiticeira em sua moradia. O
castelo da rainha, cheio de torres e dominantemente vertical, representa sua fortaleza. As
torres espiraladas são elementos sombrios, fechados e suspensos, com topos "afiados". Não
sendo, de fato, a real governante, no entanto seu castelo não é grande (o que leva Edmundo a
confundi-lo com uma casa, em um primeiro momento), mas traz consigo o peso que seu poder
maligno carrega. Sua comparação com castigo escolar serve como ponte para esta má
impressão, assim como a relação com bruxas de chapéus bicudos, que frequentemente
aparecem em ilustrações de contos de fada como criaturas ruins.
A casa era de fato um pequeno castelo e parecia ser toda feita de torres de longas
espirais pontiagudas, afiadas como agulhas. Faziam lembrar aqueles chapéus
bicudos dos feiticeiros ou gorros que os meninos usavam de castigo na escola. E as
torres brilhavam ao luar, alongando sombras sinistras sobre a neve. Edmundo
começou a sentir medo. (LEWIS, 1997, p. 93)

A lua, elemento feminino, assume também um papel importante, sendo a guia pelo
mundo de gelo da rainha. Ela constantemente presencia as ações da soberana, sendo um de
seus símbolos que permeiam a narrativa, acrescendo mais uma dualidade entre os dois
governantes (masculino e feminino, dia e noite). A paisagem noturna, associada a perigos e ao
desconhecido, torna a governante uma figura ainda mais ameaçadora, já que o ser humano
vive em busca de um ambiente “seguro". Mesmo que a lua banhe as coisas de prata, há um
perigo oculto, assim como a beleza da feiticeira e seus poderes.
Primeiro, foi a neve que deixou de cair. Em seguida, veio um vento forte,
acompanhado de intenso frio. Finalmente, as nuvens se afastaram, mostrando uma
lua cheia, redondíssima, que, brilhando sobre a neve, deixou tudo tão claro como se
fosse dia. Só sombras faziam certa confusão. Edmundo nunca teria dado com o
caminho, se a lua não tivesse surgido no momento em que ele chegou [...] (LEWIS,
1997, p. 92).

O silêncio é outro elemento a favor da rainha: "Tinha medo do silêncio e da solidão."
(LEWIS, 1997, p.91). Ao passo que os ambientes com Aslam constantemente envolvem
música ou o barulho de água, no domínio da rainha temos "Tudo imóvel, um silêncio
absoluto." (LEWIS, 1997, p.93). De acordo com Kovadloff, o silêncio poder ser “como a
bruma irremediável na qual se dilui a aptidão – e às vezes a necessidade – de articular uma
idéia ou uma emoção (...)” (2003, p. 23). Estes elementos ressaltam o reino de opressão criado
pela Feiticeira Branca, onde seus habitantes não podem se libertar ou insurgir. A constante
presença de sua polícia e de suas árvores espiãs calam qualquer tentativa de rebelião.
Quando Edmundo fica preso em seu calabouço, sente-se enfim esmagado pela fome e
inclemência do inverno, arrependendo-se de ter traído seus irmãos. A solidão, característica
associada a desertos (de areia ou gelo), são armadilhas poderosas, usadas na dominação
mental e psicológica de qualquer um que tente voltar-se contra ela.
Não podemos negar, no entanto, a atração exercida pela feiticeira e sua paisagem de
gelo que levou o Pevensie a trair a família em primeiro lugar: "Espaciosidade está
intimamente associada com a sensação de estar livre. Liberdade implica espaço, significa ter
poder e espaço suficientes em que atuar. Estar livre tem diversos níveis de significado."
(TUAN, 2013, p.70). Edmundo sentia-se reprimido por seus irmãos, em especial Pedro, o que
o levou a abandonar a família diante da promessa de liberdade e poder. Estas características,
no entanto, pertencem somente à governante gelada, um erro depois percebido pelo rapaz.
Através do silêncio, da habilidade de transformar os outros em estátua, da claridade
vasta e da ausência de vida, a presença da Rainha Branca assombra constantemente a
narrativa. Elimina-se qualquer característica mais aprazível do inverno com a ausência do
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Natal, e impõe-se um regime de medo e sufoco, onde todos precisam batalhar para sobreviver.
Seus habitantes se perdem e dissipam-se junto aos flocos que se acumulam nas terras áridas.
A presença de Aslam, no entanto, começa a quebrar este feitiço:
Nem mesmo sabiam ao certo (ao contrário da feiticeira) que era isso mesmo que
devia acontecer quando Alam chegasse a Nárnia. Mas sabiam todos que, por
encantamento dela, surgira o inverno sem fim. Quando a primavera mágica
começou, todos concluíram que alguma coisa estava falhando, desastrosamente
falhando, nos planos da feiticeira. (LEWIS, 1997, p. 120)

Percebemos então que a governante não mais pode andar com seu trenó no momento
em que a neve começa a derreter, sendo rebaixada, então, de seu status de rainha, refletindo os
acontecimentos que se seguirão.
3 NÁRNIA PRIMAVERIL
Apesar do domínio que a Feiticeira Branca exercia sobre Nárnia, a chegada de Aslam
traz consigo a primavera, o que ocasiona, entre outras coisas, o derretimento da neve, como
podemos perceber no seguinte trecho: “– Isso não é degelo – disse o anão, parando de repente.
– É a própria primavera! E agora, o que vamos fazer? O seu inverno está sendo destruído,
Majestade! Não há dúvida alguma! Só pode ser obra de Aslam!” (LEWIS, 1997, p. 120). Com
o degelo, a paisagem começa a ser marcada pela presença e melodia da água corrente.
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2012), a água corrente simboliza fonte de vida, meio de
purificação, centro de regenerescência. A água corrente se torna, dessa forma, um prenúncio
do que viria a ser Nárnia durante o reinado do Leão: um país dominado pela alegria e
purificado da maldade da feiticeira.
Essa ideia é perceptível em mais de um momento da crônica quando Aslam se mostra
capaz de, metaforica e literalmente, dar vida a outros seres. A primeira vez em que esse fato é
demonstrado se revela justamente quando da chegada da primavera:
Os tapetes relvados iam aumentando e as extensões nevadas diminuíam. De minuto
a minuto, outras árvores decidiam sacudir os mantos alvos de neve. Não tardou para
que onde quer que se olhasse, em vez de vultos brancos, surgissem o verde-escuro
dos abetos e os ramos negros espinhosos, das faias, dos olmos passou a dourado, até
desaparecer por completo. Deliciosos raios de sol projetavam-se sobre a floresta,
enquanto lá no alto, o céu azul olhava entre as copas das árvores.
Outras coisas maravilhosas foram acontecendo. Numa clareira de plátanos
prateados, o chão estava todo coberto de florzinhas amarelas; o ruído das águas cada
vez mais forte. Ali perto passava um riacho; do outro lado desabrochavam narcisos.
(LEWIS, 1997, p. 119)

Através do excerto acima, conseguimos inferir que a mera aproximação de Aslam é
suficiente para desencadear mudanças na paisagem narniana, que até então havia permanecido
estática e inalterável devido à magia da Feiticeira. O desabrochar das flores e a possibilidade
de frutificação são sinais não só da chegada da primavera, mas também do renascimento da
natureza. Essa ideia aplica-se também ao degelo porque, para Dardel (2011), a água corrente
significa movimento e alegria. Antes da aproximação de Aslam, Nárnia estava presa em um
inverno sem fim no qual nunca era Natal, a natureza estava impedida de seguir seu curso, no
entanto a presença do verdadeiro Rei, mesmo que ainda distante, se revela capaz de trazer
essa natureza de volta à vida:
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A surpresa tinha sido tão grande para ele como para Edmundo, ao verem o inverno
sumir e o bosque mudar, como se o tempo tivesse dado um grande salto. Nem
mesmo sabiam ao certo (ao contrário da feiticeira) que era isso mesmo que deveria
acontecer quando Aslam chegasse a Nárnia. (LEWIS, 1997, p. 121, grifos nossos)

Aslam faz com que o ciclo das estações volte a se movimentar. Por causa dele o Natal
é comemorado em Nárnia pela primeira vez em anos: “ – Ela me impediu de vir durante muito
tempo, mas acabei chegando. Aslam está a caminho. O poder mágico da feiticeira já começou
a declinar.” (LEWIS, 1997, p. 107). A presença do Papai Noel e da primavera em Nárnia são
claros sinais do enfraquecimento da usurpadora e de que o reino estava começando a ser
purificado de sua tirania.
Um segundo momento no qual podemos perceber a purificação e a regeneração
preconizados pela água corrente acontece quando Aslam se oferece para morrer no lugar de
Edmundo. Ao fazer isso, o Leão salva a vida do menino, porém, mais do que apenas salvarlhe a vida, ele lhe oferece seu perdão:
Tomaram café e saíram todos, e viram Aslam e Edmundo passeando lado a lado,
sobre a relva úmida. (...) Quando os outros se aproximaram, Aslam voltou-se e,
acompanhado por Edmundo, foi ao encontro deles.
– Aqui está o quarto filho de Adão. E... bem... não vale a pena falar do que
aconteceu. O que passou, passou. (LEWIS, 1997, p. 134.)

Ao perdoar Edmundo, Aslam purifica seu coração da influência da Feiticeira Branca e
concede ao quarto filho de Adão a chance de se regenerar, de se tornar um novo homem. No
entanto, essa chance é ameaçada pelo desejo de vingança da usurpadora, mas, quando o
verdadeiro rei impede que ela leve o garoto e o mate, ele o presenteia com tempo suficiente
para viver sua nova vida.
Além disso, há um terceiro episódio no qual percebemos a imensidão do poder do
Leão:
Aslam aproximou-se do leão de Pedra e soprou. Deu meia-volta, como um gato
tentando agarrar o próprio rabo e soprou também sobre o leão de pedra. Saltou sobre
uma grande dríade de pedra, voltou-se rapidamente para um coelhinho petrificado à
direita, correu para dois centauros. (...) E as estátuas voltaram a vida por todos os
lados. O pátio já não parecia um museu, era um jardim zoológico. Seres de todos os
tamanhos, de todas as formas corriam atrás de Aslam, dançando em torno dele.
Desaparecera a brancura da morte: o pátio era um festival de cores (...) Sumira o
silêncio do cemitério; o pátio ressoava um som alegre de rugidos, zurros, latidos,
uivos, grunhidos arrulhos relinchos, gritos, canções e risos. (LEWIS, 1997, p. 161)

Aslam é aquele que venceu a morte fazendo-a andar para trás, que regenerou a si
mesmo e quebrou a mesa de pedra. No excerto acima, ele se revela também como fonte de
vida, sendo capaz de – com apenas um sopro – trazer de volta à vida os animais que foram
transformados em estátua pela Feiticeira Branca. Esse episódio retoma não apenas os
conceitos de Chevalier e Gheerbrant sobre a água corrente, mas também os de Dardel. As
estátuas representavam a falta de liberdade e de escolha dos súditos da Rainha do Gelo, que
estavam imobilizados e imponentes diante de sua tirania. Logo, percebemos que o movimento
e o barulho causados pelos animais desenfeitiçados se associam à ideia de vida nova, trazida
por Aslam, contrastando com o silêncio e a paralisia impostos pela Feiticeira que se se
associavam à ideia de morte. Consequentemente, o pátio do palácio dela se torna, nesse
momento, uma amostra do que estava acontecendo com Nárnia como um todo: um espaço
livre da maldade da falsa regente, um lugar alegre e cheio de vida.
Outro elemento que se destaca durante as descrições da Nárnia governada por Aslam é
o sol. O sol, para Chevalier e Gheerbrant (2012), simboliza a imortalidade, a divindade; ele é
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capaz de saciar a fome. Essas características solares são destacáveis no episódio da
ressurreição de Aslam quando Lúcia e Susana “Olharam. Iluminado pelo sol nascente, maior
que antes, Aslam sacudia a juba (pelo visto tinha voltado a crescer).” (LEWIS, 1997, p. 156).
Inferimos então que o sol – em O leão, a feiticeira e o guarda-roupa – representa a
imortalidade e a divindade do próprio Aslam que ressuscita no exato momento do nascer do
sol. Além disso, quando as meninas começam a brincar com o Leão, pouco tempo depois de
sua ressurreição, percebemos que a presença de Aslam se mostra suficiente para satisfazer
suas necessidades básicas como fome e sede:
Foi uma algazarra daquelas, como não existe fora de Nárnia. Lúcia não sabia bem se
estava brincando com um gatinho ou com um furacão. O mais engraçado é que,
quando por fim se deitaram aso sol, ofegantes, as duas já não estavam cansadas, nem
com fome, nem com sede. (LEWIS, 1997, p. 157)

Ou seja, ele representa o calor e o aconchego que não existiam na Nárnia amaldiçoada
pela feiticeira, assim como a abundância, a fertilidade e a fartura que predominariam durante
o novo governo.
Percebemos então que Aslam acaba influenciando diretamente a configuração da
paisagem ao seu redor, sendo que muitas de suas características são transpostas para esta.
Retomando a questão da água corrente, percebemos que ela reflete características do próprio
Aslam. Sabemos que
O registro afetivo da alegria propõe seu vocabulário para qualificar o mundo
aquático. O riso das águas, o trinado ou a canção do riacho, sonoridades alegres da
cascata, a amplidão feliz do grande rio. Apelo à alegria, vivacidade material do
espaço, juventude transparente do mundo.
Mas o espaço aquático é também o da discrição. Algo reservado e calmo.
(...) O mar é uma força envolvente, ambiência em seu sentido mais apropriado; ele é
um elemento. A tempestade releva brutalmente o seu desejo de tragar.
(DARDEL, 2011, p. 20, 21, grifos do autor).

Assim, entendemos que a água corrente tem características que a princípio podem
parecer contraditórias, mas que apenas se manifestam em diferentes situações. A mesma água
tranquila que costuma manifestar características pacíficas também pode ser bravia e perigosa.
O mesmo pode ser dito de Aslam: ele é um leão, portanto é feroz e é capaz de esmagar seus
inimigos com uma única patada. No entanto, ele se mostra manso, pacífico e até brincalhão
durante diversos momentos da narrativa. Podemos observar isso nas seguintes passagens:
Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa não pode ser boa e
aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo. Pois, quando tentaram
olhar para Aslam de frente, só conseguiram ver de relance a juba de ouro e uns
grandes olhos, régios, soleníssimos, esmagadores. Depois, já não tiveram forças para
olhar e começaram a termer como varas verdes. (LEWIS, 1997, p.123).
O Leão guardou silêncio por certo tempo. Lúcia então reparou que sua expressão
(apesar de imponente, régia e calma) também era triste. Mas a tristeza não demorou
muito. Ele sacudiu a juba, bateu as patas (“Que terríveis patas seriam” – pensou
Lúcia – “se ele não soubesse como torná-las macias!”) (LEWIS, 1997, p.125-126).
– Mas quem me garante que a promessa será cumprida?
– Raaaa-a-aargh! – rugiu Aslam, erguendo-se do trono. E suas fauces ficaram
escancaradas. O rugido ribombou. A feiticeira, atônita, agarrou a saia e fugiu como
se tivesse a vida em perigo. (LEWIS, 1997, p.139).
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De um salto, passou-lhes por cima da cabeça e foi cair do outro lado da mesa. Rindo
sem saber de quê, Lúcia subiu à mesa para pegá-lo. Aslam escapou com um pulo e
começou uma corrida louca. Fugia, obrigando-as a correr pela colina, às vezes
deixando que elas quase o agarrassem pela cauda. (...)Foi uma algazarra daquelas,
como não existe fora de Nárnia. Lúcia não sabia bem se estava brincando com um
gatinho ou com um furacão. (LEWIS, 1997, p. 157)

Ou seja, apesar de se mostrar imponente e assustador a princípio, ele se revela
acolhedor, amigável e misericordioso com aqueles que são bons ou estão arrependidos de sua
maldade. As características do Leão e da paisagem se fundem de tal maneira que um passa a
ser um reflexo do outro. Essa relação não é fechada em si, antes se expande de maneira a
afetar, positiva ou negativamente, todos os narnianos, assim como os irmãos Pevensie. A
maneira como eles passam a experenciar o espaço se liga então diretamente à maneira como
se relacionam com Aslam. A simples menção do seu nome é capaz de evocar diferentes
sensações naqueles que o escutam:
Ao ouvirem o nome de Aslam, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava
intensamente. Para Edmundo foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se
de repente cheio de coragem. Para Susana foi como se um aroma delicioso ou uma
linda ária musical pairasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira
manhã de férias ou no princípio da primavera. (LEWIS, 1997, p. 71).

Para os seguidores da feiticeira, essa sensação é associada ao medo, mas para os
demais ela é associada a coisas boas e bonitas. Essas mesmas sensações podem ser aplicadas
no que diz respeito à relação dos narnianos (e dos irmãos Pevensie) com a Nárnia de Aslam.
Os poucos que seguem a feiticeira vivem sob o medo e o perigo e desenvolvem um
sentimento topofóbico com o espaço ao derredor. Já os seguidores de Aslam passam a
encontrar segurança e acolhimento nesse espaço, desenvolvendo uma forte topofilia por
Nárnia.
É por isso que, nesse momento da trama, Edmundo é tomado por um sentimento de
horror e mistério. Enquanto está agindo como um espião para a Feiticeira Branca, ele sente
aversão pelo nome de Aslam e topofobia por uma possível Nárnia governada pelo Leão, mas,
no decorrer da história, essa situação vai se modificando. Ao descobrir a crueldade da Rainha
do Gelo, o jovem Pevensie passa a sentir medo dela e, consequentemente, da paisagem que o
cerca. Tendo traído sua família e tendo sido enganado pela Feiticeira, o quarto filho de Adão
se vê diante de uma situação assustadora: não importa quem governe o país, ele não estará
seguro ali e Nárnia sempre será um espaço topofóbico para ele. Apenas depois de ter sido
perdoado por Aslam é que Edmundo começa a sentir verdadeiramente alguma afeição pela
paisagem ao seu redor e, aos poucos, desenvolver um sentimento topofílico por Nárnia.
No entanto, seus irmãos são imediatamente atraídos ao ouvirem o nome de Aslam pela
primeira vez e essa atração vem acompanhada de sentimentos afetuosos. À medida que
caminham pelo espaço topofóbico dominado pela falsa rainha e percebem os sinais do
enfraquecimento de seu poder e da presença de Aslam, a paisagem vai ficando menos
assustadora e eles começam a desenvolver sentimentos topofílicos em relação a ela. Depois de
conhecerem Aslam pessoalmente, Pedro, Susana e Lúcia se tornam tão ligados à Nárnia e
sentem uma topofilia tão grande que fazem tudo ao seu alcance para ajudar Aslam a livrar o
país do governo da Feiticeira Branca.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A paisagem narniana não permanece estável durante a narrativa, ela se metamorfoseia
e se adapta de forma a refletir as principais características de seu regente e representar sua
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forma de governo. É justamente por isso que a Nárnia. governada pela Feiticeira Branca, e a
Nárnia, governada por Aslam, apresentam características espaciais tão diferentes. É
interessante destacarmos que, por ser uma obra fantástica, essa transformação paisagística não
ocorre de maneira figurativa ou com o passar de vários anos, e sim de maneira literal e quase
imediata. A influência que os governantes exercem sobre o espaço ao derredor é tão grande
que regente e paisagem se tornam praticamente indissociáveis.
Enquanto é governada pela Feiticeira Branca, Nárnia fica presa em um inverno sem
fim com uma paisagem predominantemente branca, silenciosa e imóvel. A neve e o silêncio
indicam a ausência de movimento e representam a impotência dos narnianos diante do
domínio da usurpadora. Da mesma forma como o fato de nunca ser Natal, o que ratifica a
crueldade da Feiticeira, que não permite nem um pequeno momento de felicidade aos seus
súditos e os relembra que até o tempo está impedido de seguir seu curso natural devido ao seu
feitiço. Nárnia se mostra fria, dominadora, mortífera e cruel com seus habitantes, assim como
a Rainha do gelo, sua paisagem passa a ser uma representação da morte e um lembrete
constante aos narnianos de que eles nunca poderão viver plenamente enquanto estiverem sob
o jugo da Feiticeira.
No entanto, a chegada de Aslam causa mudanças na paisagem. A neve começa
a derreter e a água corrente passa a ser presente na paisagem como uma espécie de profetisa
do que está por vir, predizendo uma Nárnia livre, movimentada e alegre. Percebemos essa
profecia a se cumprir primeiramente com a chegada do Natal, que revela que o tempo voltou a
andar e, posteriormente, com a chegada da primavera que traz consigo diversas flores e
árvores balançando ao vento. A paisagem se torna então movimentada, barulhenta, alegre e,
principalmente, cheia de vida, assim como o verdadeiro Rei. Seus súditos têm então a
oportunidade de realmente serem felizes e de viverem em paz. Isso pode ser comprovado
quando percebemos, na obra, que quase sempre há festa na presença do Leão.
A Nárnia da Feiticeira e a Nárnia de Aslam são completos opostos, e isso é fortemente
reforçado pelo constante uso da lua como parte da descrição da paisagem dominada pela
Feiticeira e do sol como parte da descrição da paisagem dominada pelo Leão. Segundo
Chevalier e Gheerbrant, “A Lua é sempre yin em relação ao sol yang, pois este irradia a luz
diretamente, enquanto a Lua reflete a luz do Sol.” (2012, p. 837, grifos do autor). Essa
dualidade está extremamente presente na crônica. Aslam é aquele capaz de criar e de gerar
vida, já a usurpadora não pode fazer nenhuma das duas coisas. Portanto, ela trabalha à sua
sombra, deformando o que foi criado pelo verdadeiro Rei e deixando um rastro de morte por
onde passa. É por isso que, quando Aslam aparece, ela não tem poder para enfrentá-lo, a sua
aproximação já é suficiente para ofuscar seu poder e feitiço.
É importante que compreendamos essa fusão que ocorre entre Nárnia e seus regentes,
porque essa relação influencia diretamente a maneira como as outras personagens percebem o
espaço ao seu redor e interagem com ele. Aqueles que servem a Aslam nunca poderão
encontrar conforto e segurança em uma Nárnia governada pela Feiticeira, assim como aqueles
que servem a ela nunca encontrarão essas características em um reino governado por ele. A
paisagem dominada pelo regente adversário sempre será perigosa, assustadora e topofóbica. É
interessante destacarmos também que, mesmo os súditos mais leais da usurpadora – aqueles
que a seguem não por puro medo, mas por também serem maus –, não poderão sentir uma
topofilia completa pelo reino controlado por ela, porque sempre viverão com medo de serem
cruelmente castigados, caso cometam alguma falha. No entanto, Aslam acolhe seus súditos
com tanto amor, com tanta graça e misericórdia a ponto de eles se sentirem acolhidos por
Nárnia como um todo. Consequentemente, eles experienciam uma plena comunhão e topofilia
com a paisagem que os cerca.
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AS MARCAS DO HETEROGÊNEO EM SENTENÇAS JUDICIAIS
Silva, Ana Lúcia Rocha*

RESUMO: O mundo jurídico é um dos campos mais férteis para se verificar uma prática discursiva, pois o
Direito lida, essencialmente, com a tarefa de convencimento. Neste ponto, está inclusa a justificação das
decisões. Na atual concepção do Direito, o papel do juiz não se limita à reprodução literal do que se encontra em
Lei. Ela não representa todo o direito, mas apenas um dos elementos, talvez o principal, na atuação dos
julgadores. Diante dessas prerrogativas, tem-se em uma sentença judicial um sujeito enunciador que na
construção do fio argumentativo, recorre á jurisprudência, à doutrina e por vezes aos costumes da sociedade.
Observando todos esses pontos ao construir seu decisum. Assim, o sentenciador se preocupa em defender sua
tese usando todos os elementos possíveis que levem à aceitação. Disso, por vezes o sentenciador fica invisível,
embora ele tenha consciência de que precisa marcar o seu lugar na sentença, visto ter sido autorizado pelo Estado
para fazê-lo. Neste trabalho, discutir-se-á o lugar do enunciador na sentença judicial, o heterogêneo no discurso
jurídico sentencial valendo-se dos estudos teóricos sobre as heterogeneidades enunciativas de Authier-Revuz e
dos postulados sobre argumentação de Perelman & Tyteca.
PALAVRAS-CHAVE: argumentação – sentença – enunciador – heterogeneidades

1. INTRODUÇÃO
A língua é uma atividade social que tem, na interação comunicativa, sua função
plena com as mais diversas formas e com os mais diversos propósitos e resultados, mostrar
que a argumentação é fator marcante na atividade de discursar, torna-se, sobremaneira,
instigante, sobretudo, quando se evidencia esse fenômeno em situações de uso no discurso
jurídico.
Nesta pesquisa, a pretensão de se analisar o aspecto pragmático da moldura
argumentativa das sentenças judiciais forneceram motivos para se investigar os enunciados
prolatados na fundamentação das sentenças, pois o que se nos argumentos do decisum é que
mesmo o julgador fazendo uso das bases legais através das técnicas argumentativas, a
interação comunicativa é impregnada de artifícios, de mecanismos claros, voltados à
persuasão ou ao convencimento do que está sendo defendido.
Pesquisar sobre a linguagem enquanto atividade constitui-se fato necessário, pois é
nessa atividade da língua que a argumentação vem ganhando consistência.
Este estudo analisa as marcas do heterogêneo na construção dos argumentos
sentenciais. E como sustentação teórica para as análises das técnicas argumentativas ter-se-á
os estudos de Perelman & Tyteca (2005), aliados aos estudos sobre heterogeneidade inscrita
na teoria da enunciação, derivada de Benveniste (1976) cujo eixo é definido no discurso
afinado à visão que o identifica como fundante, revisitada por Authier-Revuz, que apresenta a
metaenunciação, ou seja, estuda os contornos que um sujeito faz na sua enunciação, marcando
esses contornos linguisticamente para comentar certas inconformidades ou simplesmente para
demarcar o que profere. Esses contornos podem ser as não-coincidências do dizer –
expressando um sujeito inconformado com o que disse, ou de outra maneira, quando o sujeito
quer enfatizar, quer confirmar o que disse – que são as figuras do bem dizer.

______________
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2. METODOLOGIA
Para esta pesquisa, utilizou-se o método indutivo, com enfoque qualitativointerpretativista, pontuando o que dizem Marconi e Lakatos (2002), Cervo e Bervian (2002)
entre outros, quando lecionam que essas análises devem ser pautadas no método dialéticohermenêutico, que consiste em duas etapas principais: a primeira (puramente dialética)
escolheu-se partes do objeto de estudo, descrevendo-as em sua constituição material, o que
deu à pesquisadora uma visão pormenorizada de todos os componentes que interagem na
formação do fato observado. Já a segunda (parte hermenêutica), o pesquisador deverá pontuar
critérios de análises; nessa etapa são feitas as interpretações, apontando as implicações e
explorando os possíveis planos de explicações que o objeto de estudo possa comportar. Esta
pesquisa tem como corpus um recorte do mesmo analisado na dissertação de SILVA (2009).
Os procedimentos se iniciam pelo agrupamento das sentenças por unidades
jurisdicionais de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pela leitura de
cada sentença, depois pela análise dos dados, por grupo de sentenças, para se identificar qual
a tese que está sendo defendida, em seguida pela localização dos argumentos presentes na
fundamentação da sentença, levantamento e identificação das técnicas argumentativas por
associação de noções, bem como verificação de existência de expressões de NCD
interdiscursiva e interlocutiva, observando suas interrelações com as técnicas usadas pelos
juízes, influenciando na argumentação.
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS
A Nova Retórica é a denominação da metodologia utilizada por Perelman & Tyteca
(2005), na Teoria da Argumentação por eles desenvolvida. Nessa Nova Retórica, os autores
sistematizaram a Teoria da Argumentação em três partes: os âmbitos da argumentação (que
envolvem os pressupostos ou limites da argumentação), o ponto ou teses de partida da
argumentação e as técnicas argumentativas, ou seja, os argumentos em sentido estrito,
distribuídos em argumentos quase-lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e os
argumentos baseados nas ligações que fundamentam a estrutura do real.
Convém dar destaque a uma das partes que envolvem a argumentação que é o
auditório.
A argumentação efetiva tem de conceber o auditório presumido tão próximo
quanto o possível da realidade. Uma imagem inadequada do auditório, resultante
da ignorância ou de um concurso imprevisto de circunstâncias, pode ter as mais
desagradáveis consequências. [...] O conhecimento daqueles que se pretende
conquistar é, pois, uma condição prévia de

O discurso jurídico, durante toda sua produção, seja oral ou textual, promove a
existência de um diálogo entre teses; diálogo que se desenvolve no sentido de se obter uma
decisão favorável, promovendo assim uma produção ampla de enunciados pelos enunciadores
do discurso, e neste sentido:
(...) argumentar é um ato que visa provocar em um auditório, por meio de um
enunciado ou um conjunto de enunciados, uma relativa adesão a um outro enunciado
(tese, conclusão ou inferência) deduzida a partir do primeiro. Esse princípio
fundamental assimila a argumentação à retórica e à inferência lógica (...)
PERELMAN (2005, p.106)
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Quando da leitura desta afirmação “[...] quanto a nós tomaremos o termo
racionalização num sentido mais amplo, sem nos prender ao fato de o sujeito ignorar, ou não,
os verdadeiros motivos de sua conduta.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 47), podo-se
vislumbrar que os julgadores, em muitos casos, são levados a ficarem contra suas próprias
convicções, aderindo a teses de outros julgados, buscando apoio para respaldar os seus
próprios lugares na argumentação, sem deixar de se responsabilizar pela enunciação. A partir
dessa prerrogativa, esta pesquisa investiga qual a intenção do julgador ao atravessar o lugar
do outro e fazendo registro dessa passagem no seu discurso.
Na Nova Retórica, quando Perelman e Tyteca (2005) abordam sobre as diversas
técnicas argumentativas, dentre elas a construção com o argumento de autoridade. E sobre
esta técnica traça-se um paralelo com o argumento de autoridade e a intertextualidade. Aquele
trata de “argumentos que tomam o discurso por objeto, esses elementos de informação aptos a
suscitá-los, também podem emanar de terceiros: do adversário do orador, notadamente no
debate judiciário, ou talvez, também de um simples espectador” (PERELMAN; TYTECA,
2005, p.213-214), enquanto a intertextualidade, segundo Koch (1991), em sentido amplo, “se
faz presente em todo e qualquer texto, podendo ser denominada interdiscursividade” e em
sentido restrito “considera-se intertextualidade a relação de um texto com outros textos
efetivamente produzidos.”
Perelman e Tyteca (2005) organizaram os argumentos em grupos, quais sejam: por
associações de noções que se subdivide em: os argumentos quase-lógicos; os argumentos
baseados na estrutura do real e os argumentos que fundamentam a estrutura do real e por
dissociações das noções. Ressalta-se que o destaque aqui será para os argumentos baseados na
estrutura do real.
Assim, vê-se que os argumentos baseados na estrutura do real seguem os modelos
fundamentados em crenças, opiniões, na experiência e nos elos reconhecidos entre as coisas.
Perelman e Tyteca (2005) denominam de “baseados na estrutura do real”, porque estabelecem
uma relação solidária entre os elementos do real, os quais servem de base para a
argumentação. Desta forma, o uso desses elementos consiste em demonstrar uma ligação
entre a causa que propõe apresentar e um elemento já aceitado pelo auditório.
Perelman (1999, p. 97) assegura que “Desde que haja elementos do real associados
uns aos outros numa ligação reconhecida, é possível fundar nela uma argumentação que
permite passar daquilo que é admitido ao que se quer fazer admitir.”
Os argumentos baseados na estrutura do real podem se apresentar através de dois
modos:
a) Ligação de sucessão
Nessa ligação, o emprego do nexo causal facilita a construção de um argumento
que se baseia numa comunhão na estrutura do real.
Segundo Perelman (1999, p. 97)
Partindo da afirmação de um vínculo causal entre fenômenos, a argumentação pode
dirigir-se para a procura das causas, para a determinação dos feitos e para a
apreciação de um fato pelas suas consequências. Quando se trata de atos
intencionais, a determinação da causa é acompanhada da do motivo que incitou ao
ato.
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O argumento construído através da ligação de sucessão tem o escopo de justificar,
de explicar e até mesmo de orientar as investigações.
Os autores da Nova Retórica pontuam que alguns argumentos fazem uso dessas
ligações, citam-se:
 o argumento pragmático definido por eles como “[...] aquele que permite
apreciar um ato ou um acontecimento consoante suas consequências favoráveis
ou desfavoráveis” (PERELMAN; TYECA, 2005, p. 303); este tipo de
argumento tem como característica principal esposar um juízo de valor.
 o argumento construído pelo vínculo causal como relação de um fato com sua
consequência ou de um meio com um fim – as ligações constituem argumentos
conforme sejam concebidos:
O meio possui apenas um valor relativo, pois depende do valor conferido ao fim,
tido como independente. Mas acontece que os meios também se transformam em
fins. [...] A transformação de um meio em fim, e de um fim em meio, coincide com
a sua valorização ou com a sua desvalorização. (PERELMAN, 1999, p. 101).

– o argumento do desperdício, de supérfluo, de direção e o de superação – dizem
respeito à “[...] sucessão dos acontecimentos, das situações, de uma maneira
que, sem excluir necessariamente a ideia de causalidade, não a coloca no
primeiro plano.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 317).

b) Ligação de coexistência
A ligação de coexistência é diferente, pois
Enquanto, nas ligações de sucessão, os termos cotejados se encontram num mesmo
plano fenomênico, as ligações de coexistência unem duas realidades de nível
desigual, sendo uma mais fundamental, mais explicativa do que a outra. O caráter
mais estruturado, de um dos termos é que distingue essa espécie de ligação, sendo a
ordem temporal dos elementos inteiramente secundária. (PERELMAN; TYTECA,
2005, p. 333).

Essas duas realidades mencionadas, quando das ligações de coexistência, referemse às próprias pessoas e a seus atos. São as ligações de coexistência entre a pessoa e seus atos
e a interação entre o ato e a pessoa. Os dois estão sujeitos a mudanças de acordo com a época
e a cultura dos contextos onde se acham inseridos.
Ainda entre os argumentos estabelecidos pela ligação de coexistência está o
argumento de autoridade, que é um protótipo dessa ligação de apoio. Para os estudiosos
Perelman e Tyteca (2005, p. 348) “[...] o argumento de prestígio mais nitidamente
caracterizado é o argumento de autoridade, o qual utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de
um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese.”
Através do uso do argumento de autoridade podem-se vislumbrar marcas de
intertextualidade. Os próprios autores da Nova Retórica, assim se expressam:
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Ora, a busca da justiça, a manutenção de uma ordem equitativa, da confiança social
não podem deixar de lado as considerações fundamentadas na existência de uma
tradição jurídica, a qual se manifesta tanto na doutrina quanto na jurisprudência.
Para atestar a existência de semelhante tradição, o recurso ao argumento de
autoridade é inevitável. (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 349).

Fica claro que o considerado dentro de uma tradição jurídica, mais precisamente
na doutrina53 e na jurisprudência54 o uso não pode ser evitado, é como se eles afirmassem: é o
maior respaldo para construir um argumento por autoridade.
Ainda, neste grupo de argumentos, destaca-se a existência do argumento ad
hominem – que refuta uma proposição, atacando ou ressaltando certa fraqueza do opositor.
É uma forma argumentativa que pode construir ou desconstruir a imagem do
orador e do oponente. Ao ser utilizado, o auditório pode questionar a imagem e a autoridade
do orador ou do atacado, ou seja, o ethos pode ser desvendado.
Nesta pesquisa, a Nova Retórica de Perelman & Tyteca está conjugada, com a
teoria da enunciação proposta por Authier-Revuz. Na visão desta, o conceito de
heterogeneidade, de presença constitutiva da alteridade são pontos-chave da concepção da
linguagem, do sujeito e do sentido. Nessa perspectiva, a autora assinala dois aspectos que
configuram o conceito de heterogeneidade: o primeiro deixa claro seu papel de linguista e não
de analista do discurso, para tanto se mantém no que ela denomina “fio do discurso”,
entendendo-se enunciado, significando ato de enunciado e segundo são as influências teóricas
externas, quais sejam, Bakhtin e Lacan, com sua releitura de Freud. Embora se saiba que são
teorias de bases e percursos diferentes, ambas comungam com a noção de nãohomogeneidade, de não-um, de alteridade constitutiva, de heterogeneidade constitutiva, da
relação inseparável um/outro (BRAIT, 2001). Com isso, pode-se justificar o porquê da
diferença da teoria de Authier-Revuz no universo enunciativo.
O estudo de Authier-Revuz sobre heterogeneidade vale-se de uma configuração
formal por ela nomeada de modalização autonímica. Através dessa modalização autonímica a
autora demonstra como o dizer estabelece a tríplice aliança: imaginário, simbólico e real;
demonstra ainda como esse fenômeno linguístico divide a enunciação em dois campos: o da
coincidência – metalinguagem em ação e o campo das não-coincidências – que ocorrem
quando são detectadas as falhas na linguagem e não devem deixar de serem corrigidas.
Então, Authier-Revuz (1998) apresenta as heterogeneidades enunciativas através
das não-coincidências do dizer e das figuras do bem dizer.
Os estudos de Authier-Revuz, que ora se aborda, dão conta de que essas formas
linguísticas possuem diferentes funções, tais como: marcar a presença de outro enunciador,
marcar a existência de outro sentido, mostrar quando um signo linguístico não é completo
para designar algum ser, entre outras funções, umas relacionadas à língua como sistema
linguístico, outras ao léxico, construindo enunciado com sentido e as formas com funções
relacionadas ao sujeito e o sentido que ele expressa no enunciado. A autora defende que
através das não-coincidências do dizer ocorre o jogo entre o UM e o NÃO-UM.
Interface das técnicas argumentativas com as heterogeneidades enunciativas
Para explicarmos a contento os casos, buscaram-se os argumentos de maior
recorrência e relevância, no corpus da pesquisa realizada por Silva (2014), que objetivavam a
aceitação das teses defendidas nos argumentos sentenciais, porque através desses argumentos,
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pôde-se identificar a presença do dizer heterogêneo: de um lado pela não-coincidência do
dizer interdiscursiva e de outro pela não-coincidência do dizer interlocutiva, articuladas com
as técnicas argumentativas classificadas pela Nova Retórica como argumento pragmático e
argumento de autoridade. Como se vê a seguir nos exemplos:
Argumento Pragmático - Exemplo 1
TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova.
“Além disso, a autoridade policial tem o dever de investigar e tomar as providências
impostas por lei para a elucidação dos fatos que envolvam uma infração penal, de
modo que, tomando conhecimento da ocorrência do ilícito, ou seja, de um fato que
constitui crime em tese (cognição imediata), a autoridade policial deve instaurar o
procedimento respectivo, não constituindo tal fato constrangimento ilegal sanável pela
via do habeas corpus. Portanto, falar−se em trancamento do inquérito policial é tratar
de medida prematura, não devendo, nesta fase preliminar, ser tolhida a condução das
investigações policiais.” (G1 S4 §13)

O argumento ora evidenciado no excerto sentencial de exemplo 1 mostra a
construção do argumento tomando como ponte outros discursos já proferidos, como “[...] não
constituindo tal fato constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.” Entendendose que é citado o habeas corpus – instrumento que tem sua definição própria declarada em lei.
Argumento de Autoridade - Exemplo 2
TESE: Relação de consumo – Companhia de Energia Elétrica
“Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que
não atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a
obrigação indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para
desestimular a repetição da ilegalidade? (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e
Criminal.).” (G2 S4 §8)

O argumento de autoridade, no exemplo 2, apresenta o ponto de apoio para a
persuasão do decisum, a apropriação do julgador do dizer do outro para sustentar sua tese.

Não-coincidência do dizer interlocutiva - Exemplo 3
TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença
absolutória.
“A tese básica do Processo Penal é a de que a prova da alegação cabe a quem a fez.
Dessa forma, apesar da defesa ter alegado durante toda a instrução que os fatos não
se deram como narrado na denúncia, e que o que houve foi legitima defesa do
acusado em face das agressões da vítima; não comprovou suas alegações.”
(G1S3§28) (grifo nosso)

A não-coincidência do dizer interlocutiva, no exemplo 3, está esposada pelo dizer
inconsciente do sujeito enunciador, referente a outro enunciador, ou seja, é um dizer do outro
esboçado sem pré-meditação.
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Não-coincidência do dizer interdiscursiva - Exemplo 4.
TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova.
“ ... Ocorre que, os depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação
quanto das testemunhas de defesa, descrevem a discussão ocorrida na data do fato,
bem como a luta corporal travada entre vítima e acusado...” (G1S5§19)

A não-coincidência do dizer interdiscursiva se apresenta claramente, no exemplo
4, quando explicita as falas dos depoimentos testemunhais.
Argumento pragmático articulado com a não-coincidência do dizer interlocutiva
Exemplo 5
TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova.

É visível as contradições existentes. Além disso, ainda que fosse acolhida a tese da
legítima defesa, esta não foi comprovada, pois a defesa não juntou aos autos o
laudo de exame de corpo de delito das agressões que a vítima teria perpetrado
contra o acusado, conforme a versão dada no interrogatório policial. (G1 S3 §19)
grifo nosso).

Argumento pragmático articulado com a não-coincidência do dizer interlocutiva
Exemplo 6
TESE: Relação de consumo – Companhia de Energia Elétrica
Assim, não obstante, supostamente, tenha agido em conformidade com as
recomendações da Resolução n.º 456/200 – ANEEL, a requerida não o demonstrou,
o que seria incumbência sua, ante a inversão do ônus da prova, operada em casos
desse jaez [...]. Deixou, assim, de produzir quaisquer provas que refutassem as
alegações da autora e legitimassem o procedimento. (G2 S4 §4).

O exemplo 5 mostra um argumento pragmático, pois se observam as análises do
sentenciador sobre o fato, expondo os pontos desfavoráveis e seu juízo de valor, usando as
expressões: “contradições existentes”, “a tese da legítima defesa, esta não foi comprovada”,
“a defesa não juntou aos autos o laudo de exame de corpo de delito das agressões”. No
próprio argumento pragmático, está a não-coincidência do dizer interlocutiva, veja-se: “[...]
conforme a versão dada no interrogatório policial”.
Como se percebe, essas marcas contextuais fazem um fechamento do que está exposto
anteriormente, ou seja, a não-coincidência do dizer produz um reforço às contradições
existentes no caso, pois é a não-coincidência do dizer que sintetiza todo o argumento.
No exemplo 6, o argumento pragmático surge se respaldando nessas expressões “[...]
em conformidade com as recomendações da Resolução n.º 456/200 – ANEEL...”, é uma
marca contextual que se considera representativa de uma não-coincidência do dizer
interlocutiva, visto que comprova um dizer atravessado nos dizeres do enunciador, presente
na estrutura do argumento, com sentido argumentativo, objetivando a adesão do auditório.
Ainda nesse exemplo em comento, vê-se que as marcas que assinalam a não-coincidência do
dizer interlocutiva preenchem um furo na cadeia discursiva, dando uma complementação à
construção do argumento.
Authier-Revuz (1998) afirma que todo discurso é polifônico, daí se entender que o
discurso atravessado pelo discurso do outro e por outros discursos, como se comprova o
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fenômeno no exemplo 4. Nesta visão da autora, essa é a marca da alteridade e a condição de
todo enunciado.
Retomando os exemplos 5 e 6, observa-se que o sujeito enunciador da sentença,
quando se pronuncia, não é a única fonte de seu dizer, conquanto lhe pareça ilusoriamente; no
exemplo 4 a outra fonte é a versão do policial e no exemplo 5 – as recomendações da
ANEEL. Visivelmente está a marca do outro enunciador.
Sob nossas palavras, outras sempre são ditas: através da linearidade da
emissão por uma única voz, se faz ouvir uma polifonia; todo discurso parece se
alinhar sobre várias pautas de uma partitura e o discurso é constitutivamente
atravessado pelo discurso do Outro. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 69).

Argumento de autoridade articulado com a não coincidência interdiscursiva
Exemplo 7
TESE: rejeição de denúncia de lesão corporal, por falta de materialidade do crime.

“Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do
agente, que não atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a
outrem, nasce a obrigação indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor
suficiente para desestimular a repetição da ilegalidade” (Ac. n.º 1106/00 – 2ª
Turma Recusal Cível e Criminal. Relator: Gervásio Protásio dos Santos Júnior).”
(G2S5§9)

Como se vê no exemplo 7, o sentenciador se ancora em outros casos que já foram
julgados, sentindo-se seguro em manifestar sua tese apoiando-se em outra semelhante. É
como se ele precisasse enfatizar: “estou certo, já houve um caso semelhante e a tese foi aceita
pelo auditório”.
Fica claro que o que é considerado dentro de uma tradição jurídica, mais
precisamente na doutrina55 e na jurisprudência56, o uso não pode ser evitado, é a expressão
clara e que não causará polêmicas para que seja construído um argumento por autoridade.
Adentrando na essência desses dois postulados, podemos afirmar que o argumento de
autoridade – é uma fala do outro que serve de sustentação para o dizer do enunciador e que a
não-coincidência do dizer interdiscursiva vale-se do dizer do outro para referendar, auferir o
próprio dizer do um, “fortalecer o estatuto do um”.
Então, o argumento de autoridade e a não-coincidência do dizer interdiscursiva,
quando representados pela doutrina ou jurisprudência, possuem as mesmas características
sintáticas, semânticas e estilísticas, como também possuem, nesse caso, a mesma função,
fortalecer o argumento para a persuasão. Verifica-se, então, que os dois episódios linguísticos,
nessas circunstâncias, ou seja, que o argumento de autoridade e a não-coincidência do dizer
interdiscursiva se conflitam nas argumentações, quando são contextualizadas pela doutrina e
jurisprudência.
Desta maneira, há que se dizer que é evidente a igualdade do valor argumentativo do
argumento de autoridade com o valor argumentativo da não-coincidência do dizer
interdiscursiva nas sentenças judiciais.
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É fato que a força argumentativa perpassa pela interdiscursividade e varia conforme o
auditório e o objetivo da argumentação, por esta razão é que se vê nas sentenças o apoio da
doutrina, dos entendimentos jurisprudenciais restringidos aos que sejam mais aceitos na
comunidade jurídica. Às vezes, o que pode ter sido força para um objetivo já não o será para o
outro.
“No nível da teoria da argumentação, por fim, negar-se-á, às vezes, qualquer força aos
próprios argumentos, atribuindo o efeito deles aos fatores inteiramente irracionais ou apenas à
forma dos discursos.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 531). Depreende-se desse
posicionamento que se dependesse somente do enunciador argumentante a força
argumentativa seria inexistente.
Isso é compreendido porque, segundo Fonseca e Cavalcante (2012, p. 91), “[...] o
sujeito que se evidencia na teoria da argumentação do discurso é um sujeito mais pragmático,
um sujeito-origem do sentido, um sujeito que controla a sua enunciação.” Então, se ele
controla a sua enunciação, existe uma preocupação do que vai ser dito, como vai ser dito e de
que modo vai ser recebido o dizer. É nisto que reside o aspecto pragmático. Esse controle faz
com que ele atravesse o lugar do outro, aproprie-se dos já-ditos de acordo com o seu
entendimento de que seja suficientemente forte para causar aceitação da tese.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por tudo que foi exposto e demonstrado através dos exemplos, neste estudo, concluise que, nas técnicas argumentativas, as heterogeneidades enunciativas se imbricam no fio
discursivo. A presença de outro sujeito enunciador produz um discurso heterogêneo, na cadeia
discursiva, fortalecendo a argumentação de uma tese defendida.
Esse fenômeno linguístico que de um lado, apresenta as não-coincidências do dizer
interlocutivas mostrando as outras fontes do dizer se misturando com a fonte inicial do sujeito
enunciador de forma inconsciente e de outro, as não-coincidências do dizer interdiscursivas
trazendo também para a enunciação o dizer do outro, conscientemente, é um respaldo para o
que está sendo dito e tudo isso acontecendo através da articulação com as técnicas
argumentativas.
Assim, ao enunciador, cabe-lhe fazer prova da força argumentativa de seu enunciado.
Essa força argumentativa deve ser sustentada pelas discussões em torno do assunto,
compondo a estrutura dos argumentos, por vezes, representada pelo dizer do outro que se
mistura com os modos de construir os enunciados de suas teses.
Por fim, há que se enfatizar que as sentenças judiciais só ganham forças persuasivas
porque são impregnadas de marcas do heterogêneo no fundamento de suas decisões, isto com
o objetivo cabal de convencer as partes litigantes da tese defendida.
Nas argumentações é visível o Não-Um, pois o UM enunciador vale-se do outro para
se sentir seguro e convincente naquilo que está sendo apresentado.
A busca pela aceitabilidade da tese, que faz o sentenciador se ancorar no dizer do
outro e o leva a sair do seu próprio, na verdade, marca o lugar do não-Um na sentença,
assinalando a presença do heterogêneo inerente à linguagem.
Deixa-se com este estudo a possibilidade de serem abertos outros caminhos para novas
pesquisas, no âmbito da argumentação, articulada com as heterogeneidades, ou mesmo temas
afins os quais possam ser somados aos aportes teóricos referentes ao tema apresentado.
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CINEMA E LITERATURA: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE
HIPERTEXTUALIDADE
Dandara Sales de Lima1
Naiara Sales Araújo Santos2
RESUMO
A literatura sempre representou um campo fértil para as produções cinematográficas. Desta forma, tais
manifestações artísticas vêm, ao longo do tempo, estabelecendo uma relação cada vez mais forte, onde uma
complementa as lacunas da outra. O presente trabalho objetiva analisar a relação que se estabelece entre a
linguagem do texto literário e a linguagem das produções cinematográficas, partindo do pressuposto de que todo
texto se constitui a partir de outro, procurando destacar o processo de hipertextualidade, o qual caracteriza toda
relação estabelecida entre um texto B (hipertexto) e um texto anterior A (hipotexto). Para discorrer sobre esta
relação hipertextual, que há muito une a Literatura e o Cinema será utilizado como aporte teórico Genette
(2006), Kristeva (2005), Araújo (2011),entre outros estudiosos do assunto, será ressaltado também a unicidade
bem como as diferenças entre estes dois tipos de linguagem.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Cinema; Linguagem; Hipertextualização.

1. INTRODUÇÃO
A relação entre literatura e cinema vem, ao longo do tempo, levantando questões
polêmicas. Uma vez que, costuma-se hierarquizar tal relação, e o resultado dessa
hierarquização é, na grande maioria das vezes, a supervalorização da literatura e
consequentemente a inferiorização do cinema.
É necessário, antes de enxergar essa relação sob uma ótica hierárquica, se apropriar de
alguns conceitos que permitirão entender que não existe – entre estas duas formas de
expressão – uma escala que possa medir o nível de importância das mesmas. A relação
literatura-cinema está, antes de tudo, pautada na cumplicidade desenvolvida entre estas
expressões. Como afirma estudiosa Linda Gualda (2010, p.202) “o estudo comparado entre
essas duas expressões permite uma análise da extraordinária contribuição que uma arte traz à
outra”, desta forma fica claro que, ao mesmo tempo em que o cinema busca na literatura
temas que subsidiem suas produções cinematográficas, este torna “reais” narrativas que antes
só existiam no imaginário literário.
Portanto, o presente trabalho objetiva analisar a relação estabelecida entre literatura e
cinema, apontando não só as especificidades de cada uma das respectivas linguagens, como
também os recursos utilizados para aproximar, ou mesmo unir duas linguagens tão
estruturalmente diferentes. Para subsidiar este estudo, de cunho teórico, será utilizado o
princípio da intertextualidade elaborada pela crítica literária Júlia Kristeva e a teoria da
transtextualidade, observada pelo também crítico literário Gérard Genette, dentre outros
estudiosos.
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2. CINEMA E LITERATURA: SITUANDO AS LINGUAGENS
O estudo em questão está dividido em três partes. Na Primeira parte, Cinema e
Literatura: situando as linguagens, abordaremos as especificidades existentes entre a
linguagem literária e a linguagem cinematográfica, a fim de elucidar questões como a
supervalorização do primeiro em detrimento do segundo. Na segunda parte, Intertextualidade:
um mosaico de citações, trataremos da relação entre cinema e literatura à luz da teoria da
intertextualidade proposta por Kristeva. Em seguida, discutiremos sobre as relações
Transtextuais e a relação literatura-cinema, inicialmente abordaremos os quatro primeiros
tipos de transcendências textuais elaborados por Genette. E por fim a Hipertextualidade que,
embora, seja definida pelo referido teórico como um dos tipos de transcendência textual, foi
abordada como um tópico à parte por se tratar do processo transtextual que caracteriza a
relação desenvolvida entre literatura e cinema.
O desejo de se expressar por meio dos mais variados tipos de linguagens é inerente à
natureza humana, por isso o homem sempre procurou formas de expressar suas ideias, seus
anseios, ou mesmo seus medos e, para tanto, utilizou-se e ainda utiliza das várias formas
comunicativas disponíveis, como a pintura, a literatura, o cinema, entre outros. Dentre tantas
formas de expressão tomemos como foco a literatura e o cinema, duas representações
artísticas que, além de manter um forte vínculo com o homem, na medida em que este as
utiliza como veículo propagador de suas ideologias, há muito se tornaram fortemente ligadas.
Sobre a relação entre literatura e cinema a estudiosa Olga Pereira aponta: “pautadas,
ora pela intersecção, ora pelo dissídio, os cineastas, desde cedo, viram na literatura um
universo de temas e de estruturas narrativas que poderiam constituir uma verdadeira fonte de
inspiração e de trabalho” (PEREIRA,2009, p.46). Desta maneira, percebe-se que o vínculo
entre estas duas formas de expressões comunicativas é antigo, e a literatura vem ao longo do
tempo representando um campo fértil para as mentes criativas dos cineastas. Isto porque, as
narrativas literárias são amplamente utilizadas em adaptações fílmicas, o que comprova a
inegável relação estabelecida entre estas duas formas de expressões.
Apesar do forte vinculo estabelecido, cinema e literatura se configuram em dois tipos
de linguagens muito distintos. Portanto é de suma importância reconhecer que por estarem
ligados a linguagens diferentes, cinema (linguagem visual) e literatura (linguagem escrita),
não é possível hierarquizar tal relação, uma vez que essas respectivas linguagens abrem
espaço para diversos caminhos, e interpretações. Isto é dizer que, como propõe a pesquisadora
Araújo (2011, p.10) “na verdade, literatura e cinema comunicam diferentemente e faz pouco
sentido encontrar paralelos exatos entre os dois níveis de comunicação denotativa [...]”, e por
“comunicar” diferente entende-se que, estas duas expressões comunicativas possuem suas
especificidades que em maior ou menor grau norteiam suas produções, o que impede,
portanto, estabelecer um paralelo comparativo, como afirma a autora.
Observamos que as duas representações têm formas diferentes de abordar uma mesma
narrativa, e tal diferença nasce não só do vínculo a linguagens diferentes, mas também da
maneira como estas duas formas de linguagem – visual e escrita – se apresentam ao seu
destinatário, quanto a isso Araújo afirma:
Podemos assim dizer que uma das grandes diferenças entre a linguagem visual e a
escrita está na forma como elas se apresentam ao receptor. A primeira traz em si
uma mensagem objetiva, quase fechada para a participação do telespectador; a
segunda está sujeita a participação ativa do leitor, podendo este desempenhar um
papel único na construção do sentido da mensagem. (ARAÚJO, 2011,p.8)

Uma vez estabelecida as principais diferenças entre o cinema e a literatura é
necessário também observar que, embora se configurem como sistemas semióticos distintos, e
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que se expressem de maneira também distinta, estas duas linguagens tão diferentes entre si
acabam por desempenhar uma relação de complementaridade. Quanto a esta relação de
cumplicidade a teórica Pereira (2009,p.59) afirma “Se a literatura sugere, o cinema institui,
por meio das associações provocadas pela montagem, na expressão de Umberto Bárbaro, uma
cronologia, uma geografia e uma anatomia ideais”, ou seja, o cinema procura, a sua maneira e
utilizando dos subterfúgios disponíveis ,tornar “ real” o que antes existia apenas no
imaginário literário.
Inúmeros são os pesquisadores que estudam esta relação de complementaridade entre
cinema e literatura, e como conclusão afirmam não existir uma hierarquia determinada entre
as duas expressões comunicativas. Ainda sobre essa relação simbiótica o pesquisador Joel
Silva (20011,p.6) afirma que a “arte narrativa, a Literatura cede suas histórias ao cinema. O
cinema, em retribuição ao apropriar-se das narrativas, confere a elas cor, movimento e som”.
Desta forma fica claro que as reproduções cinematográficas não são superiores às reproduções
literárias ou vice-versa.
E como já apontamos no decorrer do estudo, não devemos hierarquizar tais
linguagens por se tratarem de sistemas semióticos diferentes, isto é, quando o cinema se
apropria de uma narrativa literária é necessário que sejam feitas as devidas modificações para
que esta narrativa antes literária se adapte à linguagem cinematográfica, portanto não se trata
de uma questão de superioridade, mas sim de uma questão de adaptação ao novo veículo, a
esse respeito Silva aponta:
Não há como transcodificar uma informação dada em um sistema de signos
específico e (re)codificá-lo através de um novo sistema semiótico sem que essa
informação, esse discurso, sofra interferências, mutações , ainda que mínimas. É
necessário, para viabilizar o processo, mudar, por vezes, o próprio teor da
informação, adaptando-a, conformando-a ao novo veículo. Todo sistema semiótico é
caracterizado por qualidades e restrições próprias, e nenhum conteúdo existe isolado
e independente do meio que o gerou e das especificidades inerentes à linguagem em
que a mensagem foi concebida (SILVA, 2011, p.5).

Cinema e literatura estão ligados a sistemas semióticos diferentes, portanto apresentam
características distintas impossibilitando uma comparação exata entre os mesmos, isto é dizer
que, não devemos tentar estabelecer uma relação hierárquica onde um seja superior ao outro,
mas sim analisá-los de acordo com suas especificidades, ou no dizer de Pereira
Talvez a melhor maneira de se julgar uma adaptação literária para o cinema seja,
então, não pelo seu grau de fidelidade literal à obra original, mas por sua eficácia em
adequar para um meio estética e formalmente diferente a uma dada narrativa .
(PEREIRA, 2009, p.67)

Ou seja, seria mais interessante observar a relação entre estas duas linguagens tão
distintas como dois sistemas semióticos diferentes, que se comunicam respeitando as suas
respectivas especificidades, o que exige que sejam vistas e analisadas sob a ótica de seus
campos de atuação. Isto significa dizer que, devem ser observadas de acordo com as
especificidades inerentes às suas respectivas linguagens, ou seja, como a própria teórica
afirma anteriormente, uma análise correta deve levar em conta não o nível de fidelidade de
uma produção cinematográfica, estabelecendo assim uma relação hierárquica, mas o êxito em
conseguir fazer uma transposição de qualidade entre dois sistemas semióticos tão diferentes.
Portanto, podemos observar que no caso das adaptações cinematográficas baseadas em
narrativas literárias, embora apresentem distinções entre si devido a questões de adequação a
um novo sistema semiótico, tais adaptações sempre se comunicarão com seu texto de origem,
pois como postula Silva (2011, p.6) “[...] a relação literatura deve ser vista como uma rede na
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qual os textos se comunicam entre si e ainda com outros”. E esta relação de comunicação
entre cinema e literatura está diretamente ligada aos conceitos de Intertextualidade proposto
por Julia Kristeva e de Transtextualização elaborados por Gerard Genette. A seguir faremos
uma abordagem explicativa de tais conceitos e como estes se estabelecem dentro da relação
literatura-cinema, pois são imprescindíveis para a compreensão do estudo aqui proposto.
3. INTERTEXTUALIDADE: UM MOSAICO DE CITAÇÕES
Para entender como se estabelece a relação entre o cinema e literatura é necessário,
inicialmente, nos apropriarmos de alguns conceitos básicos, como intertextualidade e
transtextualidade que será abordada mais adiante. Ao falar de intertextualidade referimo-nos,
de forma bem simplória, à presença de um texto em outro texto. No dizer de Kristeva (2005,
p.68) “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é a absorção e
transformação de um em outro texto”, ou seja, todo texto é um reflexo, ou mesmo um produto
dos textos que influenciaram o autor durante o processo de composição.
Ainda segundo Kristeva , a intertextualidade não se refere somente ao universo
sígnico textual, mas também abarca toda e qualquer transposição sígnica em outro sistema de
signos. Portanto pode-se, segundo esta visão, afirmar que a relação entre literatura e cinema
também se caracteriza como intertextual, uma vez que no que concerne a uma adaptação
cinematográfica baseada em uma narrativa literária, sempre haverá a presença do texto
original, ainda que de forma não explícita ou mesmo com uma abordagem diferente da
narrativa literária.
Isto é, mesmo que a priori sejam encontradas inúmeras diferenças entre dois textos é
possível, com uma análise mais apurada, perceber as vozes, ou presença do hipotexto (texto
original) na essência da nova composição. Neste sentido, Araújo (2011,p.8) pontua que “a
intertextualidade, confirmada na literatura pelos temas retomados, eternizado e dando nova
feição aos mitos e as emoções humanas, comprova que os textos se complementam e se interrelacionam”. Assim, nota-se que por mais único que, a priori, seja considerado o texto, este
sempre terá sua origem nas vozes de um texto anterior.
Observando o que Araújo coloca sobre intertextualidade e a inter-relação entre os
textos constata-se o que já foi afirmado no decorrer do estudo sobre a relação de
complementaridade entre cinema e literatura, ou seja, não existe entre essas linguagens uma
relação hierárquica como é comum estabelecer mas, uma relação intertextual onde uma
complementa a outra, indo além de suas respectivas especificidades.
Podemos então observar que, na visão da crítica Kristeva, a relação desenvolvida entre
os textos, isto é, a presença de um texto em outro configura o que a autora chamou de
intertextualidade. Porém ao estudar com mais profundidade a tecitura dos textos e suas
relações o autor Gerard Genette definiu cinco tipos de relações as quais denominou
transtextualidade, e dentre as quais a intertextualidade representa apenas uma dessas
relações, sendo acompanhada pelo que o autor denominou paratextualidade,
metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade. A seguir abordaremos o conceito de
transtextualidade elaborados por Genette, dando maior ênfase ao processo de
hipertextualidade uma vez que este conceito é considerado de grande importância para o
estudo da relação literatura-cinema.
3. TRANSTEXTUALIDADE : DISCUTINDO AS TRANSCENDÊNCIAS
TEXTUAIS NA RELAÇÃO LITERATURA-CINEMA
Como abordado anteriormente o teórico Gennete ao estudar as relações estabelecidas
entre os textos as denominou de transtextualidade ou transcendência textual que o teórico
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definiu, em seu livro Palimpsesto (1982), como tudo que estabelece uma relação entre dois ou
mais textos, podendo ocorrer de forma explícita ou implícita. Considerando a natureza da
relação estabelecida, isto é, manifesta ou implícita , caberá ao leitor ou expectador – no caso
de uma produção cinematográfica – reconhecer essa relação, de acordo com sua visão de
mundo.
Portanto, faremos um percurso pelos cinco tipos de transtextualidades estabelecidos
por Gennete, procurando destacar como as mesmas se organizam dentro da relação entre
literatura e cinema. A começar pela intertextualidade que Genette (1982) aponta “ quanto a
mim, defino-o de maneira sem dúvida restritiva, como uma relação de co-presença entre dois
ou vários textos, isto é, essencialmente, e o mais frequente, como presença efetiva de um
texto em outro”. Observamos que a visão de intertextualidade de Genette é mais restritiva que
a visão de Kristeva já apresentada neste estudo, uma vez que para ele pra que seja
intertextualidade é necessária a presença efetiva de um texto em outro, a exemplo o autor
utiliza as citações, alusões e até mesmo o plágio, percebemos aí que para o autor a
intertextualidade se restringe ao universo sígnico textual.
O segundo tipo de transtextualidade identificado pelo autor é a chamada
paratextualidade, que a grosso modo significa a relação que o texto mantém com seus
elementos paratextuais, como pontua Genette( 1982):
O segundo tipo é constituído pela relação, geralmente menos explícita e mais
distante, que, no conjunto formado por uma obra literária, o texto propriamente dito
mantém com o que se pode nomear simplesmente seu paratexto: título, subtítulo,
intertítulos, prefácios, posfácios[...].

Nota-se que a relação paratextual assume um papel muito importante na composição
de um texto, uma vez que, faz-se necessário que haja sentido entre os elementos paratextuais
que compõe o texto. Porém os elementos paratextuais assumem também um outro papel
importante dentro do estudo da relação aqui proposta, podem servir como atrativos,
principalmente no caso da relação estabelecida entre literatura e cinema, pois é muito comum
nos interessarmos por determinada composição fílmica devido a mesma nos remeter a uma
narrativa literária ao qual nos identificamos. A respeito desta relação paratextual entre
literatura e cinema, Araújo coloca:
Este tipo de relação tem sido muito utilizada pelas produções novelísticas e
cinematográfica. Frequentemente encontramos filmes cujo título remete a uma obra
literária ou a um famoso autor, artimanha para despertar o interesse do telespectador
pelo filme.(ARAÚJO, 2011, p.9)

Observamos então, que cinema e literatura – segundo a visão de transtextualidade de
Genette – desenvolvem dentre outras uma relação paratextual, na medida em que o cinema se
apropria de títulos literários em suas adaptações como forma de atrair telespectadores para
suas produções, assim fica claro que o cinema se apropria não só de temas, mas também dos
elementos paratextuais presentes nas narrativas literárias.
Passemos então à próxima relação transtextual proposta pelo referido autor, a
metatextualidade, definida por Genette(1982) como “ a relação, chamada mais correntemente
de “comentário", que une um texto a outro texto do qual ele fala, sem necessariamente citá-lo
(convocá-lo),até mesmo, em último caso, sem nomeá-lo”. Ou seja, é um texto que aborda
sentidos envolvidos em um texto anterior sem que precisemos citar o texto de origem.
Transpondo essa relação metatextual para a relação estabelecida entre literatura e cinema,
observa-se que nos casos de algumas adaptações, cinematográficas baseadas em narrativas
literárias, torna-se necessário que o telespectador conheça também o texto literário para a total
compreensão, uma vez que o filme invocará sentidos, ou passagens presentes no texto de
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origem. Portanto, o não conhecimento do texto de origem poderá comprometer a
compreensão da produção fílmica.
O quarto tipo de transcendência textual elaborado por Genette foi a arquitextualidade,
que segundo o teórico é
O mais abstrato e o mais implícito, é a arquitextualidade, definida acima. Trata-se
aqui de uma relação completamente silenciosa, que, no máximo, articula apenas uma
menção paratextual (titular, como em poesias, Ensaios, o Roman de la Rose, etc., ou
mais frequentemente, infratitular: a indicação Romance, Narrativa, Poemas, etc., que
acompanha o título, na capa), de caráter puramente taxonômico. Essa relação pode
ser silenciosa, por recusa de sublinhar uma evidência, ou, ao contrário, para recusar
ou escamotear qualquer taxonomia.(GENETTE,1982)

Em síntese, a arquitextualidade tem a ver com o caráter taxionômico genérico, isto é,
define por assim dizer algumas características, como o gênero literário de um texto,
caracteriza-se por uma relação silenciosa na medida em que o autor pode evidenciar o gênero
do qual se trata, mas também pode deixar que o leitor – através de alguns elementos
paratextuais como o título por exemplo – determine a que gênero tal texto pertence. Araújo
(2011,p.10) aponta que “ a maioria das adaptações novelísticas ou fílmicas de romances
trazem em si apenas o título do texto original, estratégia válida para conservar o mercado
preexistente”. Desta forma, observamos que dentro da relação literatura-cinema a
arquitextualidade pode, assim como a paratextualidade, funcionar como atrativo, porém pode
ser que apenas o título ou qualquer outro elemento paratextual esteja relacionado com a
narrativa literária, pois sob a ótica da arquitextualidade o enredo da produção fílmica pode ser
completamente diferente do enredo da obra literária. Isto é, há adaptações que apresentam em
sua totalidade somente o título de grandes narrativas literárias para atrair telespectadores,
como podemos verificar na relação arquitextual estabelecida entre a obra literária Laranja
Mecânica do autor Anthony Burgess e a produção fílmica de mesmo título escrita por Stanley
Kubrick..
Observamos que os quatro tipos de transcendência textual discutidos acima podem ser
verificados na relação estabelecida entre a literatura e o cinema. Porém, ainda precisamos
abordar a quinta e última relação transtextual estudada por Genette, a hipertextualidade,
relação que designa toda e qualquer obra que derive de uma obra anterior, sendo, portanto,
possível afirmar que a relação literatura e cinema pode também ser denominada de relação
hipertextual. Portanto, observando o conceito de postulado por Genette, é possível afirmar
que, a hipertextualiade não se configura como um elemento transtextual que podemos
observar dentro da relação literatura-cinema, mas que a mesma caracteriza a relação abordada
neste estudo. Ou seja, antes de desenvolver qualquer uma das relações transtextuais aqui
discutidas, a literatura e o cinema desenvolvem uma relação hipertextual.
4.1 HIPERTEXTUALIDADE
Como foi verificado anteriormente o teórico Gerard Genette, em seu estudo sobre as
relações estabelecidas em um texto, elaborou cinco conceitos essenciais para a compreensão
do mesmo em sua totalidade. Abordaremos agora o conceito de Hipertextualidade, que
Genette (1982) postula: “Entendo por hipertextualidade toda relação que une um texto B (que
chamarei hipertexto) a um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) do qual
ele brota, de uma forma que não é a do comentário”. Portanto, observamos que o conceito de
hipertextualidade possui, por assim dizer, maior destaque – no caso do estudo aqui proposto
– , uma vez que, a hipertextualidade configura a relação literatura-cinema por excelência,
pois, embora seja possível verificar a presença das relações transtextuais já discutidas, em
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algumas transposições cinematográficas baseadas em textos narrativos é a hipertextualidade
que caracteriza a relação desenvolvida entre literatura e cinema, isto é, toda produção
cinematográfica é naturalmente um hipertexto da narrativa literária na qual se baseia , mesmo
que estabeleça outras relações transtextuais com o seu texto de origem..
Portanto podemos afirmar que a relação entre literatura e cinema configura um tipo de
relação hipertextual por excelência, pois o que observamos nas transposições entre as duas
linguagens, segundo Genette, nada mais é que a derivação por transformação ou imitação de
uma obra em outra. Segundo o referido teórico transformação que dizer “contar a mesma
coisa de modo diferente” e imitação “contar coisas diferentes de modo semelhante”.
Ao abordarmos a hipertextualidade é de fundamental importância que se diferencie a
questão da transformação e da imitação, pois estas são presença constante nas diversas
adaptações cinematográfica. Segundo Genette a transformação se dá quando há a simples
transposições de um determinado enredo para outro contexto, isto é, tem-se a mesma história
sendo contada de forma diferente. Já a imitação não se constitui como uma simples
transposição, pois de acordo com o referido teórico, torna-se necessário a apropriação dos
aspectos que se deseja imitar, ou seja, não estamos falando apenas da cópia de um enredo.
Dos dois processos citados, o de transformação é frequentemente utilizado nas transposições
da literatura para o cinema, a exemplo podemos citar as adaptações fílmicas baseadas nos
grandes best -sellers, onde comumente encontramos a mesma história, isto é, o mesmo enredo
sendo abordado de forma diferente, em contexto diferente, já que, a mudança de sistema
semiótico por si só caracteriza um contexto diferente. Genette postula ainda que, essa
derivação pode ocorrer sob dois aspectos:
Esta derivação pode ser de ordem descritiva e intelectual, em que um metatexto (por
exemplo, uma página da Poética de Aristóteles) “fala” de um texto (Édipo Rei). Ela
pode ser de uma outra ordem, em que B não fale nada de A, no entanto não poderia
existir daquela forma sem A, do qual ele resulta, ao fim de uma operação que
qualificarei, provisoriamente ainda, de transformação, e que, portanto, ele evoca
mais ou menos manifestadamente, sem necessariamente falar dele ou citá-lo ( 1982,
p.13).

Observamos que nas duas ordens de ocorrência citadas pelo autor, o hipertexto (B)
sempre evocará os sentidos do hipotexto (A). Porém, é necessário frisar que, em alguns casos,
os produtores/cineastas produzem filmes que, a priori não possuem ligação alguma com
determinada obra literária, mas que analisados minuciosamente não existiriam sem os
sentidos atribuídos pelo seu hipotexto., Segundo Araújo (2011) tal contexto pode ser
facilmente verificado na relação do texto literário Frankestein de Mary Shelley e os filmes
Inteligência Artificial, Edward Mãos de Tesoura e Hulk.
Observamos que a compreensão da hipertextualidade definida por Genette é de
fundamental importância, não só por caracterizar a relação aqui abordada, mas por contribuir
para esclarecer algumas questões relativas a esta transposição semiótica tão frequente, dentre
estas questões não podemos deixar de abordar, ainda que de maneira superficial pois não é o
foco do estudo, a discussões sobre a fidelização das adaptações.
Uma vez definido que literatura e cinema estabelecem entre si uma relação
hipertextual, e que falar de hipertextualidade significa abordar obras que derivam de outras, é
impossível falar em fidelidade nas adaptações. Como já discutimos no decorrer deste estudo
cinema e literatura constituem linguagens distintas, logo temos aí o primeiro fator que
impossibilita esta fidelidade exigida das adaptações cinematográficas. Observando que a
literatura (texto escrito), em alguns casos, representa o hipotexto da relação cinema-literatura,
e que segundo as noções de transtextualidades, o próprio texto literário não se constitui
original, mas é construído por vários outros textos que tenham influenciado em maior ou
menor nível o seu autor. O teórico Stam(2006) apresenta o conceito de promiscuidade textual,
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que segundo o mesmo é “[...] qualquer texto que tenha dormido com outro texto, dormiu
também, necessariamente, com todos os outros textos com os quais este tenha dormido”. Em
síntese, podemos inferir que, não há possibilidades de exigir originalidade em uma
transposição intersemiótica quando, o próprio hipotexto literário não apresenta uma natureza
única.
Assim, fica claro que compreender o processo de hipertextualidade é indispensável pra
compreender algumas questões inerentes ao estudo da relação cinema e literatura. Bem como
se torna indispensável para compreender algumas questões inerentes ao estudo desta relação,
como a adaptação por exemplo, que tem sido alvo de muitas discussões acadêmicas, mas
também para esclarecer como se estabelece essa relação. Portanto, as reflexões acerca da
hipertextualidade tem contribuído para a formação de uma nova consciência a respeito da
relação cinema-literatura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como já expusemos no decorrer do estudo, cinema e literatura configuram-se em
linguagens distintas e por consequência sistemas semióticos diferentes. Embora vinculados a
contextos sígnicos tão distintos vêm, ao longo do tempo, desenvolvendo uma relação de
cumplicidade, pois como já abordado não é de hoje que autores, roteiristas, cineastas tornam a
literatura sua principal fonte de criatividade. Isso mesmo, criatividade, pois ao apropriarem-se
de uma narrativa transpondo-a para a linguagem cinematográfica, estes profissionais as
transformam em novas histórias, com características diferentes, embora conservem em sua
essência as características fundamentais do texto em que se baseiam. Podemos dizer que ,
mesmo adquirindo características inerentes ao novo sistema sígnico, é possível perceber
nestas “novas” narrativas a presença do texto que as originou. Segundo Kristeva (2005,p.68)
“todo texto se constroi como mosaico de citações, todo texto é a absorção e transformação de
um em outro texto”, isto é, no que concerne a uma adaptação cinematográfica baseada em
uma narrativa literária, sempre haverá a presença do texto original, ainda que de forma não
explícita.
Podemos afirmar que um texto não acaba em si mesmo, isto é, mesmo que a priori
sejam encontradas inúmeras diferenças, como no caso das adaptações cinematográficas onde
é comum haver uma supervalorização do texto literário, é possível com uma análise mais
apurada perceber as vozes, ou presença do hipotexto literário na essência dessas adaptações.
Desta forma, ARAÚJO(2011,p.8) pontua “ a intertextualidade, confirmada na literatura pelos
temas retomados, eternizado e dando nova feição aos mitos e as emoções humanas, comprova
que os textos se complementam e se inter-relacionam”, assim se nota que por mais único que
seja considerado o texto este sempre terá sua origem nas vozes de um texto anterior.
A esta ligação com o texto anterior, o teórico Gennete denomina de hipertextualidade,
que no decorrer no estou foi pontuado como toda obra que deriva de uma obra anterior. Após
tais considerações, podemos inferir que se torna impossível exigir a tão falada fidelidade, ou
pureza textual, pois analisando de maneira cuidadosa o próprio texto literário não é puro, mas
composto por diversos outros textos que, em maio ou menos nível, influenciou o autor. Da
análise dos outros processos transtextuais elaborados por Genette pudemos verificar como os
mesmo atuam dentro da relação que se estabelece entre literatura e cinema, e como
influenciam nas produções cinematográficas.
Diante do exposto torna-se evidente a relação de cumplicidade desenvolvida por estas
duas formas de expressão, e fica claro que, uma vez que se constituem em sistemas sígnicos
diferentes, não é desejável que procuremos estabelecer uma relação hierárquica entre os
mesmos, porém se torna interessante observar o quanto as duas artes se enriquecem nesta
relação simbiótica desenvolvida pelas mesmas.
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A LOUCURA NA TETRALOGIA PIAUIENSE, DE ASSIS BRASIL
Abílio Neiva Monteiro (UESPI)57
Resumo: O presente trabalho analisa as formas de representação da loucura nas personagens femininas da obra
Tetralogia piauiense, de Assis Brasil. O estudo enfatiza as relações entre as personagens e o contexto em que
elas estão inseridas na obra, enfocando os fatores destacados pelas narrativas como cruciais para o
desenvolvimento da loucura. A pesquisa é de caráter bibliográfico, tendo como base os textos de Michel
Foucault, principalmente o livro História da Loucura, onde o autor discute sobre os primeiros contatos entre a
sociedade e a loucura, até a contemporaneidade. As ações que fogem as regras são taxadas na maioria dos casos
como loucura, e é nesse viés que se observam os comportamentos das personagens Mundoca, Cota, Zita e
Nazinha. Com isso, o desejo de não seguir uma sina, o grito de liberdade em um meio ao qual se veem
submissas, o anseio de uma ascensão social, uma transgressão, a fuga e a não aceitação da realidade, são
elementos que contribuíram com o modo de como a loucura encontra-se elaborada nas personagens da
Tetralogia. A loucura e o louco são colocados à margem da sociedade, por se tratar de um saber que foge ao
domínio do poder, pois mergulhado em um mundo particular, o louco expõe verdades que muitas vezes o
indivíduo com toda a sua normalidade quer esconder, e é nesse viés que a loucura é considerada perigosa pela
sociedade, fazendo com que ela seja reprimida e silenciada.
Palavras-chave: Assis Brasil. Tetralogia piauiense. Loucura. Poder.

1 INTRODUÇÃO
A loucura, considerada elemento enigmático e que provoca intensas discursões no
ciclo social, apresenta em suas ramificações, manifestações que diferem da concepção de
normalidade empregada pela sociedade. Ela é vista pela sociedade como desvio de conduta e,
também, como doença metal, assim, ligada ao âmbito patológico, ou seja, campo mental. Isso
se estabeleceu, segundo os estudos de Michel Foucault (2007), desde as primeiras
experiências da loucura, nas quais os indivíduos considerados normais, que detinham o poder,
julgavam, condenavam e marginalizavam os seres que possuíam ideias e características
diferentes. Com isso, todos aqueles que apresentassem um comportamento que não estivesse
de acordo com os modelos colocados como regras a serem seguidas, tinham seus direitos
interrompidos, sendo taxados como loucos.
De acordo com Foucault (2007), eram excluídos todos aqueles que causavam
desconforto no meio social: bandidos, assassinos, prostitutas, dementes, doentes venéreos,
entre outros. Numa tentativa de controlar a loucura que se configurava como um “mal” da
humanidade e o fim dos seres, a sociedade acabava fabricando a loucura, nas prisões
destinadas para o louco. Assim, a loucura se torna produto das normas sociais. A loucura foi
entendida, por muito tempo, como um elemento natural, fácil de ser constatado. Entretanto,
para Foucault (2007), é no ser humano como um todo que a loucura se constitui, nos seus
desejos, sonhos, medos, frustações e na sua relação com o meio.
Na literatura, a loucura se destaca em vários aspectos, ela pode servir como uma forma
de libertação, de negação, de resistência e também como busca de uma satisfação e
preenchimento de um vazio interior, compartilhado pelos indivíduos. Com base nesses
aspectos, e nas reflexões de Foucault (2007), que se desconstrói o conceito de loucura que
esteja arraigado somente no fator patológico.
Considerando a loucura como um saber, uma nova forma de enxergar o mundo e
também como resultado de discursos construídos socialmente, é que se escolheu como tema
da pesquisa: “A loucura na Tetralogia piauiense, de Assis Brasil”, que analisa as formas de
representação da loucura nas personagens femininas, problematizando o conceito de loucura,
57
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apontando as relações entre as personagens e o contexto em que elas estão inseridas na obra,
enfocando os fatores cruciais de elaboração de um discurso sobre a loucura.
A obra Tetralogia piauiense, de Assis Brasil, publicada em 1979. Como já foi
apontado, ele é composto por quatro obras: Beira rio beira vida (1964), A filha do meio-quilo
(1966), O salto do cavalo cobridor (1968) e Pacamão (1969). Assim, com um recorte da
obra, destacou-se quatro personagens femininas que protagonizam as obras: Mundoca, de
Beira rio beira vida; Cota, de A filha do meio-quilo; Zita, de O salto do cavalo cobridor, e
Nazinha, de Pacamão.
As quatro personagens apresentam, cada uma no seu contexto, uma forma de relação
com a loucura e com os discursos sociais sobre a loucura. Assim, para o estudo teórico do
tema da loucura, foram utilizados alguns textos de Michel Foucault, por ser um dos teóricos
contemporâneos que mais se destaca nos estudos acerca da loucura.
Segundo Assis Brasil, em seu artigo “Tetralogia piauiense”, a sua intenção era realizar
uma denúncia social nesses romances, que é explícita no decorrer de cada trama, abordando
aspectos como a prostituição, a pobreza, o preconceito, a marginalização social, o meio rural,
entre outros aspectos que são elencados e confrontados pelo autor em sua Tetralogia. Em
Beira rio beira vida, o autor ressalta a pobreza e a prostituição na beira do cais da cidade de
Parnaíba, já em A filha do meio-quilo tem destaque o preconceito social, em O salto do cavalo
cobridor o foco é a vida rural dos agregados da fazenda Frecheira da Lama, a submissão da
mulher e a valentia do homem sertanejo, e em Pacamão, ganha destaque também o
preconceito numa sociedade em que cada classe tem seu lugar delimitado.
De acordo com Ribeiro (2008, p. 363), “A Tetralogia propõe, não obstante seu caráter
universalista, a representação de um espaço regional, circundando um período de vasta
movimentação econômica, em termos totalizantes”. Assim, o cenário apresentado por Assis
Brasil, é uma Parnaíba próspera financeiramente, reforçando a desigualdade social, na qual as
famílias ricas que movimentavam o comércio parnaibano mandavam na cidade.
1.1 A TETRALOGIA PIAUIENSE
O romance que inicia a Tetralogia Piauiense é Beira rio beira vida, que tem como
temática a vida das prostitutas da beira do cais de Parnaíba, os barqueiros, o comércio dos
marinheiros de água doce que contribuía para o desenvolvimento da prostituição naquele
local. Personagens como Cremilda, Luíza, Mundoca, Jessé, Nuno, são apresentados como
elementos que participam de um ciclo, como uma sina, em que cada um tem sua função, não
possuindo uma perspectiva de mudança. A sociedade afasta para a beira do rio toda a pobreza,
a miséria, tornando o local um meio de isolar aqueles aspectos que a incomodavam. A beira
do rio demarca o limite da vida daqueles personagens, que mantinham ali suas lamentações,
beirando uma vida nunca experimentada por completo, por não conseguirem realizar seus
sonhos, mudarem de vida, ficando sempre a mercê de uma sociedade tacanha, sobrevivendo
do corpo e do comércio do cais que surgia como uma prisão a qual todos estavam
condenados.
A filha do meio-quilo, segundo livro que compõe a obra de Assis Brasil, tem como
uma das principais temáticas a marginalização do indivíduo pela sociedade parnaíbana. Assim
como Beira rio beira vida, A filha do meio-quilo ressalta a intolerância social, o papel de
subserviência que era dado à mulher e as imposições da elite para as classes desfavorecidas.
Segundo a visão do narrador, a sociedade criticava, julgava, condenava e cuidava da vida dos
outros. O romance é dividido em seis partes, tendo como personagem central Cota, a filha do
meio-quilo. Ela ganhou esse apelido por seu pai ter uma barraca no mercado, ser magro e
muito pequeno em relação aos demais homens, sendo chamado por isso, de meio-quilo. Esse
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era um dos seus apelidos, pois Cota tinha vários, “Cota Maluca”, “Mãe Cota”, “Cotinha”,
entre outros.
No terceiro romance da Tetralogia, denominado O salto do cavalo cobridor, é
representado à vida dos agregados de pequenas fazendas localizadas entre o Maranhão e o
Piauí, próximo à cidade de Parnaíba, especialmente a fazenda Frecheira da Lama, onde vivem
os personagens centrais da narrativa.
Inação, personagem da trama, é um homem rude, trabalhador, que cuidava da fazenda
do Doutor Gervásio e da sua esposa dona Candinha, uma mulher prendada de Parnaíba, filha
de político e herdeira de uma fazenda na cidade de Piracuruca. Inação era casado com Zita
uma mulher madura, prendada, de coração nobre que ajudava os vizinhos, trabalhava na
fazenda ajudando Inação, respeitava o marido e nunca superou a morte do filho ainda
pequeno.
O último livro que compõe e fecha o ciclo da Tetralogia de Assis Brasil é Pacamão, o
romance está dividido por partes, como A filha do meio-quilo, tendo também como cenário a
cidade de Parnaíba, o autor tece críticas à sociedade mesquinha que vive de aparências. É
nessa sociedade, no seio de uma família que procurava resgatar os padrões arcaicos de vida e
determinadas posições sociais, que Gervásio crescera, sendo mais conhecido como Pacamão,
por conta dos olhos esbugalhados que tinha, servindo, por isso, como chacota para todos. O
único que chamava pacamão pelo nome era Darcy, filho de Bento Mavinier e Zuleica donos
do palacete onde Pacamão morava, e irmão de Nazinha.
Um ponto curioso que perpassa toda a obra de Assis Brasil é o fato de que sempre que
um personagem na trama tem um comportamento diferenciado, ele é taxado como louco pela
sociedade. Mundoca, Cota, Zita e Nazinha são por motivos diversos, consideradas loucas,
quer sendo por suas atitudes, quer sendo por atitudes alheias, ambas estão enveredadas no
caminho do mistério, do desconhecido, estando à mercê de um julgamento que foge aos seus
controles, tendo como única interpretação para suas condutas, a loucura.
1.2 O CONCEITO DE LOUCURA
Publicado em 1961, o livro História da Loucura, de Michel Foucault, elenca os
primeiros contextos de uma problematização de sujeitos excluídos, da loucura e do louco no
meio social, tanto no âmbito patológico quanto no âmbito moral até a contemporaneidade.
Segundo Foucault (2007, p. 24) “a loucura não está ligada ao mundo e as suas formas
subterrâneas, mais sim ao homem, as suas fraquezas, seus sonhos e suas ilusões”, ou seja, é
no homem que a loucura ganha espaço e se desenvolve, completa-se, conquistando força. A
loucura fascina por carregar consigo o mistério, o desconhecido. Por mais que se estude sobre
ela, nunca deixa de ser um campo ainda novo, cheio de novas descobertas e de grandes
surpresas.
De acordo com Michel Foucault, a Idade Média era assolada por doenças devastadoras
como a lepra, a doença venérea, a loucura, uma substituindo a outra, como um ciclo, uma
doença herdando o lugar da outra, proliferando-se pelo mundo. Com o desaparecimento da
lepra, no fim da Idade Média, muitos leprosários ficaram vazios, servindo como presídios
para todos os tipos de seres considerados perigosos e doentes: os bandidos, os alienados, os
doentes venéreos, as prostitutas. Assim, esses lugares eram o destino dos desvalidos,
excluídos do convívio social. Conforme afirma Michel Foucault (2007), no livro História da
Loucura, no capítulo um, intitulado “StultiferaNavis”:
Desaparecida a lepra, apagado (ou quase) o leproso da memória, essas estruturas
permanecerão. Frequentemente nos mesmos locais, os jogos da exclusão serão
retomados, estranhamente semelhantes aos primeiros, dois ou três séculos mais
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tarde. Pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” assumirão o papel
abandonado pelo lazarento, e veremos que salvação se espera dessa exclusão, para
eles e para aqueles que os excluem (FOUCAULT, 2007, p. 06)

Diante do exposto, percebe-se como esses leprosários serviram para a sociedade como
um dos meios para eliminar da conivência social, os elementos que denegriam a imagem dos
centros populacionais, que, como receberam o mesmo tratamento, consequentemente
assumiram a mesma condição dos portadores de lepras. O autor ressalta também que a
libertação não se destinava só para os que ficariam confinados nos lugares dos lazarentos, mas
também aos que submeteram aquelas pessoas a viverem naquela situação.
O louco estará cada vez mais rodeado de mistério e de preconceito. A loucura e o ser
afetado por ela ganham destaque na Idade Média, que segundo Foucault (2007, p. 14), “A
loucura e o louco tornam-se personagens maiores em sua ambiguidade: ameaça e irrisão (...)”.
A figura do louco associada como bobo, simplório, medíocre assume maior importância ao
final da Idade Média.
A figura do louco, por muito tempo, foi associada a de um indivíduo carnavalizado,
alucinado, perdido no meio social e abobalhado. Utilizando a simbologia para compreender
esse indivíduo misterioso, destaca-se “O Louco” do tarô, que é ressaltado como “A condição
do ser humano sobre a Terra. Um homem com o chapéu de bobo, sacola nas costas, roupa
extravagante e rasgada, caminha despreocupado, sendo perseguido por um cão” (GODO,
2006, p. 70). Ou seja, um indivíduo caricaturado, que na visão social, vaga sem um rumo,
utiliza roupas semelhantes à de um palhaço, ficando à margem da sociedade. A carta coringa
ou do louco, segundo Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 560), no Dicionário de Símbolos, não
apresenta numeração, porém, lhe é atribuído o número zero, enfatizando o vazio, pois “O
louco não tem número. Ele se coloca, portanto, de fora do jogo, isto é, fora da cidade dos
homens, fora dos muros”. Com isso, fica claro a exclusão dos indivíduos no jogo e também
no meio social.
Assim, o louco é um ser avesso a tudo que é considerado correto, ele é o erro nas
verdades da sociedade opressora. Mergulhado em seu universo, o louco avança em novas
formas de compreender o mundo, com uma percepção inocente e fantástica dos elementos que
o rodeiam. As imagens fantásticas que a loucura faz surgir, não foram criadas por ela, assim,
já existiam, estando no mais profundo dos pensamentos humanos, a loucura apenas coloca
tais imagens em visibilidade.
A sociedade interferiu diretamente na compreensão da loucura, pois era quem detinha
o poder de excluir, manipular, julgar e condenar todo um ciclo social. Segundo Foucault
(2010), em seu livro Microfísica do poder, quando escreveu a História da Loucura usou pelo
menos implicitamente a noção de repressão, “Acreditando em uma espécie de loucura viva,
volúvel e ansiosa que a mecânica do poder tinha conseguido reprimir, reduzindo ao silêncio”
(FOUCAULT, 2010, p. 07). Entretanto, ele não estuda o poder como uma mazela ou um
repressor na sociedade.
Com base nos estudos de Foucault, entende-se que o poder não é algo material, mas
uma força que se exerce em uma determinada situação dos indivíduos em busca de uma
realização própria. Existe uma conscientização em relação ao conceito de poder que sempre
associa o poder com a “dominação” e com modelos econômicos capitalistas.
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Com o nascimento do hospício e dos hospitais psiquiátricos, a medicina inicia assim
com o aval da sociedade a busca pelo o controle da população “insana”. Entretanto, pelo
desconhecimento sobre a loucura, acabaram produzindo a loucura nesses locais. Como afirma
Machado (2010, p. 19), “É o hospício que produz o louco como doente mental, personagem
individualizado a partir da instauração de relações disciplinares de poder.” Essas relações
disciplinares de poder atuam no corpo como forma de controlar seu comportamento, impondo
relações de subserviência, Assim, para Machado (2010, p. 20), “o poder disciplinar não
destrói o indivíduo, ao contrário, ele o fabrica”. Assim, o médico se torna limitado pelo seu
conhecimento, o seu “domínio” sobre a loucura abrange apenas a extensão do seu
conhecimento em relação à mesma.
2 A EXPERIÊNCIA DA LOUCURA NAS PERSONAGENS
A loucura é usada pelo poder social como uma solução ou resposta para as atitudes e
comportamentos que diferem do considerado “normal” ou “padrão”, existindo uma distorção
da visão que se direciona para as personagens em relação às regras sociais, ao seu contexto, as
relações familiares e aos padrões de vida. A loucura aparece nas quatro personagens da obra
de Assis Brasil, não como um elemento patológico, natural, mas como uma negação,
resistência, grito, libertação e uma fuga de tudo que era considerado opressão e negatividade.
É uma loucura consciente, que fornece subsídios para as mulheres das narrativas de Assis
Brasil, para uma resistência veemente, que não aceita as imposições morais da sociedade e
proporciona, por intermédio da negatividade, uma nova forma de ver e viver o mundo.
Assis Brasil destaca em sua obra, Mundoca, Cota, Zita e Nazinha como personagens
que demonstram ter um vazio que as incomodam, mesmo passando por momentos de
felicidade ou de satisfação. São mulheres incompletas, demonstrando em suas atitudes que
falta algo para serem realizadas.
A insatisfação apresentada por elas causa uma inquietação, que serve como trampolim
para impulsionar os desejos e vontades submersos nas quatro figuras femininas. Assim, eram
rotuladas como loucas, por demonstrar essa insatisfação de maneira não convencional e por
procurarem também suprir uma estorvante falta.
A loucura em Mundoca é representada como uma negação da realidade, pois, a não
aceitação do destino que estava traçado para ela, era refletida em suas atitudes, em seu
comportamento. A menina que não aceitava a prostituição como seu destino, encontrou uma
forma para fugir e negar aquele caminho, foi se despreocupando-se da aparência, fator que é
de fundamental importância no desenvolvimento do desejo carnal entre os indivíduos.
Com essa atitude, impulsionada por uma forte decisão de querer levar outro tipo de
vida, sem se deixar influenciar pelos exemplos da avó e de sua mãe, a moça era taxada como
doida, por não seguir o considerado “normal” para as moças de sua idade, que estavam
sempre bem apresentadas, penteadas, perfumadas e com vestidos novos. Além do mais, ela
era filha e neta de mulheres do cais, onde o corpo era alvo do desejo masculino, as curvas
corporais eram ressaltadas em vestidos sensuais e que fazia parte da vida dessas mulheres,
que gostavam da extravagância no momento que iam se enfeitar, e isso, era um ponto de
incoerência em Mundoca, pois ela era contra todos esses aspectos,
Mundoca nunca amou.
Sentiu despeito no princípio (ainda sentiria ?)
– Mundoca não se entregara, não fora atraída pelos homens, pelas fardas vistosas,
pelas histórias das viagens no rio.
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– Você nunca amou, hein, Mundoca?
– Vá pro inferno.
Tinha raiva de tudo, nada era importante, nada tinha alguma significação.
– Tua filha é meia da bola?
– Deixe ela (BRASIL, 2008, p. 117).

No diálogo acima entre Mundoca, a mãe e a avó, fica claro que a menina não gostava
de nada e desprezava tudo ao seu redor, o amor não fez parte de sua vida . Assim, com essa
atitude, de ser uma pessoa aparentemente seca, em constante mau humor, colocava em dúvida
a sua sanidade mental, principalmente no trecho em que qual a avó diz que a menina é “meio
da bola”, ou seja, a menina era louca, aos olhos da família e da sociedade, por agir dessa
forma.
Para a sociedade, a comparação entre os comportamentos e ideias dos indivíduos é de
extrema importância para caracterizar a loucura. Assim, se alguém, não segue uma conduta
“lógica”, linear, que esteja de acordo com as normas sociais, seu posicionamento no contexto,
será a base para o grupo social julgar e condenar sua atitude como loucura.
Esse sujeito “razoável”, ressaltado na explicação de Foucault é representado pela
sociedade que utiliza uma visão “aparentemente” do todo para caracterizar o sujeito como
louco. Este, por sua vez, se difere dos demais por revelar em suas ações, verdades que
estavam submersas no mundo dito “normal” e, também, por não seguir a conduta do meio
dominante. Já o meio social, que engloba os seres considerados, ou melhor, que se
consideram normais, é considerado universal por possuir o poder econômico, que lhes servem
de base para definir o que é ou não a loucura.
A sociedade atua como um carrasco e não deixa Mundoca progredir, ao contrário,
humilha a menina, fazendo lembrar a marca que sua família carrega, alimentando a revolta da
moça, que responde com um comportamento distorcido aos olhos da sociedade.
Depois já não tinha novidades, tinha queixas, raiva, até mesmo ódio:
– A mulher disse que estou na loja por caridade.
– Deixe ela.
– E diz isso a toda hora.
– As freguesas evitavam conversa com Mundoca, os dentes estragados, outras
tinham medo, o velho Jacinto se preocupava pelos negócios. Ele tinha vontade, sim,
de afastar aquela criatura esquisita da loja, mas a mulher continuava a espalhar que
era por caridade, Mundoca tinha mãe pra sustentar, eram uma desvalidas.
Finalmente foi transferida para o armazém nos fundos da loja – conferia as peças
de fazenda, outras mercadorias, arrumava as prateleiras, espanava, ou ficava apenas
a olhar os ratinhos que saíam dos buracos, assustados, procurando migalhas, ou
apenas passava o dia resmungando lá no fundo, chorando, de quando dava um grito.
– É a maluca da Mundoca (BRASIL, 2008, p. 51).

No trecho destacado, é evidente o preconceito direcionado para Mundoca. A
transferência da menina representa o isolamento de um elemento que causava desconforto na
sociedade, a simples presença da menina já era considerada um ato ofensivo.
Com base no que foi apontado, a experiência da loucura na personagem Mundoca é
atribuída pela sociedade. A personagem se estabelece como um limite entre a razão e a
loucura, ela beira a insanidade ao passo que reconhece naquela vida segregada, possíveis
saídas, buscando fora daquele cenário que lhe causava nojo, uma ascensão, sem precisar
utilizar o corpo, quebrando assim, um ciclo que se perpetuou durante gerações, e com essa
decisão, Mundoca causava muito desconforto no âmbito social, que não aceitava uma
mudança de vida da menina, e passa a caracterizar o comportamento resistente da moça como
loucura.
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Assim como Mundoca, Cota também sofreu com a perseguição social, que a julgou e a
condenou, e que tinha como resposta para suas atitudes, a loucura. Como já foi dito no
segundo capítulo, o seu apelido de “Cota maluca” deve-se ao fato da sociedade acreditar que
todo o seu comportamento, ideias e atitudes, era de uma pessoa louca. Entretanto, o que o
meio social não sabia ou compreendia, é que Cota era uma mulher transgressora, que rompia
com as regras morais tidas como exemplos a serem seguidos.
Cota buscava uma ascensão econômica, por ser pobre, filha de um feirante, Cota não
queria seguir os passos do pai e terminar seus dias em uma barraca no mercado. Assim, o
posicionamento que Cota assumia perante a realidade que lhe era imposta, causava
insatisfação naqueles que a condenavam como uma mulher desfrutável e louca.
A loucura de Cota, assim estabelecida pela sociedade, que mais uma vez age como
juiz e médico, sentenciando e diagnosticando a loucura na personagem, é atribuída à forma
como a moça age no contexto social. Pois Cota, não se prendia a valores, ao senso comum
regrado aos “bons costumes”, e isso, era a base para que, o grupo social constatasse a loucura
na mulher. A loucura de Cota se assemelha com a loucura das outras personagens, por ser
atribuída pelos indivíduos considerados sensatos, se apresentando como uma resposta aos
conflitos entre o personagem e o meio e, também como uma resistência contra a opressão, o
abuso e a injustiça. Entretanto, a experiência da loucura em Cota se difere das demais, por não
apresentar elementos que, a sociedade, reconheça como loucura.
Diferentemente de Mundoca, Nazinha e Zita, Cota não gritava, não chorava, não
apresentava uma tristeza ou um isolamento profundo. Porém, ela ressaltava com suas ações,
um comportamento que dentro dos padrões morais era considerado impróprio, o seu modo de
viver e de se portar socialmente, causava revolta e insatisfação na cidade, que passava a
caracteriza-la como maluca. O que a sociedade considerava “maluquice”, na verdade era o
simples e voraz desejo de Cota em aproveitar sua vida, longe das amarras dos pudores e uma
sonhada ascensão, que contribuiria para que ela quebrasse tabus, principalmente fugindo e
fazendo pensar sobre o lugar que a mulher ocupava dentro do ciclo social.
A sombra de uma educação machista, patriarcalista, onde a mulher tinha que seguir as
ordens do pai e depois realizar as vontades do marido, onde a figura feminina era um objeto
para auxiliar o homem. Cota ia contra todas essas atribuições, tinha a liberdade, mesmo que
vigiada, de namorar com quem quisesse, procurava aprender bastante, nos trabalhos que ia
surgindo, para desenvolver o seu lado profissional e, assim, conseguir uma melhoria em sua
vida.
A relação conturbada entre Cota e a sociedade na obra A filha do meio-quilo é a
engrenagem principal para o desenvolvimento da narrativa, pois é nele que surge a
experiência da loucura, onde o eixo principal é a consciência que Cota tem da injustiça que
vem sofrendo desde menina. Outro fator de extrema importância no que concerne ao
relacionamento entre Cota e a cidade é o sentimento do ódio, não só o que Cota sentia pela
cidade, mas o que a sociedade tinha por ela, a satisfação em vencê-la, de vê-la destruída:
– Heitor, e se mãe Cota for condenada?
– Paciência, Lucília.
– A cidade terá completado sua vingança.
– Lembre-se de que os jurados serão daqui.
E não faltará quem não queira vê-la na prisão. Por que não gritam seu ódio em seus
ouvidos? Gostariam, com certeza. Porém aguardam, esperam. Muitos procurarão,
em princípio, justificar agora suas atitudes desde mocinha. “A Cota maluca”,
namoradeira, pegava todo rapaz novo na cidade (BRASIL, 2008, p. 159).

No trecho acima, do diálogo de Heitor e Lucília, fica em evidência a vontade que a
cidade tinha de condenar Cota pela morte do marido, ou seja, o ódio destrutivo que a
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sociedade nutria contra Cota era tão forte que desejavam a prisão da mesma. Fica evidente
também a hipocrisia dos indivíduos que em vez de criticar abertamente e recriminar a moça,
eles aguardam silenciosamente a condenação da mulher. Outro fator que se pode destacar é o
fato de justificarem as ações de Cota, tomando como base seu comportamento do passado,
onde a moça namorava com todos os homens da cidade, sendo aquela atitude considerada
loucura. Assim, a loucura de Cota é atribuída ao seu comportamento considerado devasso,
com ações que fogem as regras sociais.
A intervenção sofrida no ciclo social por Cota, quebra a tradição da mulher submissa.
Ela faz, por meio de suas atitudes consideradas constrangedoras e voluptuosas, um novo
marco da postura feminina. Porém, esse comportamento não agrada o ciclo social que procura
de todas as formas excluí-la do centro de convivências, massacrando-a e condenando-a como
louca.
Ao provocar a insatisfação no meio social, Cota alimentava os boatos sobre sua vida
pessoal e sobre a sua sanidade mental. Por não aceitar sua condição social, a moça sofreu
fortes intervenções do poder dominante, e a negatividade de Cota em relação ao seu mundo,
também, fez com que ela passasse a ser considerada insana. Para Foucault (2007, p. 251), “A
loucura, portanto, é negatividade. Mas negatividade que se dá numa plenitude de fenômenos,
segundo uma riqueza sabiamente disposta no jardim das espécies”. Assim, a loucura é
considerada uma negatividade, uma não aceitação da realidade. Com isso, as ações “levianas”
de Cota, refletindo sua negatividade, em relação à conduta assumida no cenário que ela se
insere, forneceram subsídios para a experiência da loucura.
Assim como Mundoca, Cota também enfrentou as críticas da família que
compartilhavam das ideias da cidade que a considerava como louca:
Por ter vivido ao lado das maluquices – das consideradas maluquices da filha - ele
acreditava em Tomás, em nossa mútua afeição, mas nunca ficou inteiramente
tranquilo. Em certos momentos, sem querer me ferir, comentava com minha
madrasta:
– Esse rapaz é viajado, não entendo, ficar aqui nesta terra ordinária.
O importante era que já tínhamos toda liberdade. Experimentávamo-nos como para
o futuro, para uma vida em comum. E como sentimos que poderíamos viver juntos,
em harmonia (BRASIL, 2008, p. 237).

Nesse trecho, nota-se que, ao dizer, inicialmente, que o pai conviveu por muito tempo
com as maluquices da filha, o narrador enfatiza logo em seguida que eram atitudes
“consideradas maluquices”, ou seja, que não era uma coisa exata, que expressava uma
verdade, a loucura é apenas colocada como uma possibilidade que é atribuída pela sociedade..
Com isso, a escolha de Tomás também poderia ser considerada loucura se forem utilizadas às
bases nas quais a sociedade se fundamenta para condenar Cota como louca, entretanto, o que
diferencia os dois aos olhos sociais são os fatores econômicos e comportamentais de Tomás
em relação à Cota.
Como já foi destacado anteriormente, o narrador constrói vários perfis de Cota, como
se pode ver por toda a obra, na qual ele se utilizada da memória para elaborar a personagem.
Na dualidade, passado e presente, vão aparecendo à mãe Cota, a Cotinha, a dona Cota, a Cota
maluca, ambos os perfis se correlacionam em um mesmo indivíduo. Mesclando o tempo,
apresentado os acontecimentos por meio das memórias das demais personagens, o autor
apresenta uma personagem que se aproxima da realidade, pois tem defeitos e qualidades, nem
é boa e nem é má, é ambiciosa, inteligente, forte, corajosa, entretanto, incompleta. “Completeme na mulher incompleta, para justificar mais as falsas falas da cidade”. (BRASIL, 2008, p.
140). Com isso, Cota buscou na sua infelicidade, a felicidade e a força para não desistir dos
seus objetivos, e enfrentar a opressão social.
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Um fato curioso, que vale ressaltar mais uma vez neste trabalho, é o fato que em Beira
rio beira vida, livro que antecede a obra A Filha do meio-quilo, Assis Brasil já prepara o
leitor sobre o final de Cota. Onde, ironicamente, ela morreu demente, internada na Santa
Casa, ou seja, a cidade tanto fez que conseguiu, de alguma forma, subjugá-la.
(...) – Sabe no que foi que eu pensei hoje aqui sentada no cais?
– Não, senhora.
– Na dona Cota. Faz tanto tempo que ninguém fala nela, já devem ter esquecido
tudo.
– Hoje elas falaram.
– Que que disseram?
– Que ela morreu.
–Morreu?
– Quem era dona Cota, mãe?
– Ah, a história é muito longa; a coitada deve ter morrido com bem cem anos. Era
mais velha uns trinta do que eu. Conheci menina seu Romualdo, o segundo marido.
Dona Cota deve ter morrido abandonada, lá na Santa Casa. Primeiro morreram os
parentes – uma filha de criação se matou, a outra morreu de parto, o marido (o
segundo marido) morreu também do coração, logo que ela foi condenada. Depois
morreram os conhecidos, amigos e inimigos, e até os que tinham ouvido falar nela e
na sua história.
Ela tinha um apelido esquisito, filha do meio-quilo, por causa do pai, que era um
pingo de gente. Deu o que falar nessa cidade, mas era uma mulher de bom coração.
Pois hoje eu pensei nela, quem sabe se não bem em cima da hora de sua agonia?
Pensei e fiz uma comparação. Ela lá, trancada na Santa Casa, demente, comendo da
mão dos outros – eu aqui, quase cega, sentada nessas pedras, comendo da esmola de
um emprego.
E o que é certo, Mundoca, é que essa cidade vai matando a gente, consumindo. Se
acabou com dona Cota, uma mulher forte, que não dizer de mim? De minha mãe?
De minha avó? Feliz de quem foi embora, fugiu. Hein, Mundoca? (BRASIL, 2008,
p. 63-64).

Seguindo o mesmo viés das loucuras nas personagens Mundoca e Cota, Zita também
foi o alvo de críticas sociais, principalmente do marido. A experiência da loucura em Zita se
destaca como um grito de resistência e de revolta a todo o sofrimento que ela foi submetida.
Diferentemente de Cota, que não aceitava e lutava contra a submissão da mulher na
sociedade, Zita se calava e acatava as ordens que lhes eram designadas. Calada, Zita
repugnava o pretendente que o pai tinha escolhido, mas buscava em seu silêncio, um conforto,
uma saída para seu desespero e seu nojo. Com a chegada de Inação na sua vida, ela passou a
desfrutar de uma felicidade, mas não deixou seu posicionamento de submissão em relação ao
o outro.
A loucura em Zita, assim como Mundoca e Cota, foi estabelecida pelo o outro, ou seja,
pelos indivíduos que a cercavam. Entretanto, em Zita, a experiência da loucura se determinou
como uma fuga da dor. Ela apresentava uma grande insatisfação, vazio e sofrimento em suas
ações. Inação afirma que a esposa secou com a morte da criança, assim, Zita pode ser
comparada a uma flor que murchou, com a falta de água e luz, ou seja, sem os carinhos e
alegria do filho e do amado.
Inação representou segurança para Zita, ela reconhece que com a perda do filho, ela se
despreocupou do lado sentimental e sexual do seu casamento, não se arrumando e nem dando
muita importância para o parceiro. Para Inação, ela “(...) nunca mais se interessou por um
vestido novo, socada no diabo daquela cozinha” (BRASIL, 2008, p. 305). Esse por sua vez,
mesmo sendo um homem trabalhador e valente, se torna um homem insensível, incapaz de
ver nas pequenas ações da esposa uma delicadeza, não conseguindo ver o outro, ou melhor,
não enxergando Zita de um modo mais profundo. O medo com que Zita se deparou e sua
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atitude após a morte do filho foi considerada loucura no momento de aflição quando fez
promessas religiosas para que seu filho fosse salvo.
(...) a Zita não reconhecia mais ninguém, só dizia baixinho, “se ele se salvar, meu
Deus, eu nunca mais me deito na mesma rede com meu marido, se ele se salvar, meu
Deus, eu nunca mais me deito na mesma rede com o meu marido”. E foi assim
resmungando pelo caminho todo, feito a bem dizer uma demente (BRASIL, 2008, p.
274).

Assim, de acordo com Foucault, a demência é um dos elementos que se assemelham a
loucura pela negatividade que se estabelece pelo individuo. No caso de Zita, ela é considerada
demente por apresentar uma negação à realidade, ou seja, a morte do filho, a ilusão de que a
promessa de não ter mais relações com o marido salvaria o menino da morte.
Depois da perda do filho, Zita que já não era muito alegre, por conta da sua história de
opressão e submissão, passou a ficar com uma carga de tristeza muito maior, o silêncio fazia
parte do seu dia-a-dia. O desespero de Zita foi tão profundo que, ao se deparar com o enterro
do menino, ela não aceitava que fosse feito longe de casa, ela começou a falar coisas sem
nexo, que faziam supor para a sociedade, que ela não estava bem e colocava em dúvida o seu
estado mental. Com isso, de acordo com Inação, que observou todo o seu jeito na ocasião,
“Quando fechou o caixão, disse que ele ia ser enterrado ao lado do oitão da casa, mode não ter
medo do escuro. E se precisasse dela era só chamar. E ali foi enterrado. E ali foi chorado por
tanto tempo” (BRASIL, 2008, p. 276). Assim, Zita aparentava um desvio em suas ideias, pois
acreditava, movida pelo o desespero e aconselhada pela dor, que o filho estava ali diante dos
seus olhos e que mesmo morto poderia precisar dela.
Segundo Foucault (2007, p. 261), “A demência é como um movimento puro do
espírito, sem consistência nem insistência, uma fuga eterna que o tempo não consegue reter na
memória”. Posto isso, pode-se dizer que a “loucura” de Zita se estabelece como uma fuga, por
ela não aceitar a realidade da morte do filho e atribuir vida ao seu corpo inerte.
Assim, por se comportar de forma diferente as pessoas começaram a duvidar da
sanidade de Zita, e, com a morte do marido, essa dúvida passou a ser confirmada, pois a
mulher não estava agindo de uma forma que era considerado “normal” ou o esperado para
aquela situação, dentro dos valores sociais. O ápice da “loucura” em Zita é quando ela coloca
fogo no velório do marido,
– A Zita tocou fogo no defunto.
– A Zita ficou doida, gente.
– Tocou fogo no Inação.
– Santo Deus (...) (BRASIL, 2008, p. 338).

Cansada daquela submissão, da dor, do silênciamento, das traições do companheiro, os
vazios deixados pelas mortes do filho, fizeram com que a mulher agisse daquela forma,
causando espanto em todos que a chamavam de doida. A loucura se estabeleceu em Zita como
uma resposta para aquela “insanidade”. Entretanto, aquela ação da mulher, que é considerada
loucura, se compreende como um grito de resistência a uma vida de submissão, de uma
alienada incapacidade atribuída a ela pela sociedade. O mesmo grito ecoado por ela com a
morte do filho se reflete na cena do incêndio na qual ela buscava, de alguma maneira,
eliminar os elementos que lhe causavam mal-estar, tanto que, ao ver a casa pegando fogo, sua
fisionomia mudou drasticamente. No lugar de uma mulher triste, cansada, com uma face
pesada, diz o narrador: “Então voltou a uma serenidade quase absoluta e, enquanto parada
defendia a entrada dos intrusos, olhava com o ar piedoso o caixão que já era uma fogueira”
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(BRASIL, 2008, p.338). Tranquila, Zita parece ter conseguido se libertar das amarras do
silêncio e da dor
Essa decisão, por ser considerada como loucura pela sociedade, pode ser vista como
uma resistência, como um grito que ecoou do seu mundo silenciado. A experiência da loucura
de Zita se assemelha a das outras personagens, Mundoca e Cota, por ser também uma negação
da realidade. A loucura em Mundoca, Cota e Zita segue um viés que tem como fator
determinante a sociedade, o poder que a mesma exerce sobre a vida dos outros.
Nazinha não foge à regra, e a loucura na personagem segue essa mesma linha. A
sociedade e a família assumiram o posto de carrascos e juízes, que subjugaram e condenaram
as atitudes da menina, que se viu limitada e acorrentada no seu próprio lar. Nazinha e seu
irmão Darcy, foram vítimas da opressão familiar, que tinha como base as regras sociais
fortemente empregadas dentro de casa. Por ser considerada uma das famílias mais
importantes da cidade de Parnaíba, a família Mavinier, mesmo não possuindo mais uma
situação financeira estável, como na época em que viviam da cera da carnaúba, mantinha toda
a pompa de família burguesa, principalmente, por morar num local que era considerado um
dos mais bonitos da cidade, o palacete. Para eles, mesmo falidos, aquele lugar era o símbolo
da imponência e da riqueza da família. Dona Zuleica, fazia de tudo para manter o palacete
apresentável.
A moça é apresenta por intermédio dos relatos dos demais personagens que mostram
as diversas visões que se inserirão no mundo de Nazinha. Os acontecimentos vão se
desdobrando sem seguir uma sequência linear, sendo apresentados ao leitor com bases em
diferentes pontos de vista. Assim, de acordo com Ribeiro (2010, p. 02), “A antecipação de
acontecimentos permite, portanto, uma melhor visão acerca dos eventos narrados que
concorrem para a defesa do sujeito total em sua luta contra um mundo fragmentado e
reificado”.
Nazinha se assemelha a Cota por buscar a liberdade, almejando sair do meio que a
oprimia, e, também, por procurar sanar o vazio da falta de atenção e de afeto de sua família. A
loucura na personagem se estabeleceu como uma resistência contra as imposições da família
que usava valores ultrapassados como normas para serem seguidas. O fator patriarcalista,
assim como em Zita, também vigora em Nazinha, sendo os pais quem decidiam a vida dos
filhos, o que era o certo e o errado com bases em determinadas convicções. Ela não tinha
apoio do pai, que vivia para os negócios da família e que, depois, passou a ficar isolado,
devido a sua situação financeira e nem da mãe dona Zuleica, que passava os dias lhe dando
ordens.
O comportamento de Nazinha intrigava as pessoas, principalmente sua mãe, que
afirmava:
(...) Sempre notei sua esquisitice, as coisas estranhas que ela fazia, aquela
mentalidade de criança que nunca cresceu. As freiras do colégio cansaram de me
dizer que Nazinha precisava se submeter a um tratamento especial (BRASIL, 2008,
p. 366).

A forma como Nazinha agia em seu contexto era considerado incoerente por dona
Zuleica e pelas freiras do colégio, que achavam que a mentalidade da menina não conseguia
acompanhar a idade em que ela se encontrava, como se ela estivesse estagnada mentalmente.
Já para o pai da moça, o seu comportamento era resultado de coisas da idade e que a menina
precisava casar logo. Entretanto, para Zuleica aquela atitude da filha não era “normal”, todas
“aquelas cantigas no meio da noite ou aquelas carreiras para o quintal” (BRASIL, 2008, p.
366), ou até mesmo quando Nazinha se arrumava para um simples e corriqueiro jantar, eram
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motivos de desconfiança. Para Zuleica esse comportamento era contraditório, e que lhe
deixava, portanto, preocupada com a saúde “mental” da menina.
A chegada de Leandro na vida da menina representou uma drástica mudança nas suas
atitudes, pois ela passou a enfrentar a tirania dos pais. Para Nazinha, Leandro trouxe um
significado para sua vida, sendo o seu grande amor. Já para a visão preconceituosa dos pais da
menina, ele não era mais do que um homem interesseiro, que não amava Nazinha, mas sim o
dinheiro que ela tinha.
Nazinha encontrou em Leandro o conforto, a atenção e o afeto que tanto procurava,
pois Leandro foi o primeiro indivíduo a enxergá-la, tanto que no primeiro dia que eles se
conheceram, o rapaz questionou a ausência de uma fita azul que a menina estava usando em
outra ocasião. Isso fez com que ela olhasse para Leandro de outra forma, ou seja, na simples
observação de Leandro, sua atenção em notar detalhes, fez com que a menina se apaixonasse
por ele. Com isso, se percebe que a moça buscava nas suas histórias de amor preencher o
vazio deixado pelos pais, que não se preocupavam realmente com ela e o irmão, mas sim com
a opinião da sociedade. Para Foucault (2007),
A loucura, que encontra sua possibilidade primeira no fato da paixão e no
desdobramento dessa dupla casualidade que, partindo da própria paixão, se irradia
simultaneamente na direção do corpo e da alma, a loucura é ao mesmo tempo paixão
suspensa, ruptura da casualidade, libertação dos elementos dessa unidade
(FOUCAULT, 2007, p. 231).

Assim, a paixão se torna uma possibilidade da loucura, ela rompe com o casual e
possibilita uma liberdade de escolha. Com isso, a paixão de Nazinha rompeu as barreiras
sociais da desigualdade financeira e viabilizou o primeiro corte com as amarras do domínio
familiar.
Nazinha não cogitava ficar sem Leandro, pois sua vida se resumia a ele. E assim,
aconteceu, Leandro conseguiu escapar da morte, planejada pela família da menina, fugindo da
cidade, mas como apareceu um corpo desfigurado no rio, a família acreditou que seria
Leandro, para a infelicidade da moça que se isola no quarto e não dirige mais nenhuma
palavra aos pais. Ela afirmou:
(...) vou cumprir a palavra. Não falo mais com ninguém. Não quero mais saber de
ninguém. E resolveu também não comer, resolveu morrer de fome. Pensava no filho,
“ele poderia nascer e ser até bom”. Não, não quero mais encarar esse povo ruim,
essa vida desgraçada. Vou sofrer, vou morrer devagar, mas todo mundo vai ter
remorso com a minha morte. Ninguém vai poder viver descansado depois que eu
morrer (BRASIL, 2008, p. 419).

Assim, a menina se entrega ao desespero, a dor, a raiva e mergulha conscientemente
na loucura e escolher o destino do próprio filho, pois não queria que ele tivesse a mesma vida
que a dela. Com isso, a experiência da loucura em Nazinha também se caracteriza como uma
fuga da realidade, por não aceitar a suposta morte do amado. A loucura é uma forma de se
libertar daquele meio opressivo, libertação que ela poderia ter conseguido com o casamento,
mas que foi impedida por seus pais. A loucura é uma vingança contra a família que a impediu
de ser feliz.
A menina submersa em mundo de dor, sofrimento e revolta, apresenta reações que
colocam em dúvida a sua sanidade mental, pois passava os dias gritando, chorando, fazia as
necessidades no mesmo local que dormia, não falava e nem escutava ninguém, parecia
perdida em um turbilhão de pensamentos confusos. Entretanto, a consciência de Nazinha vem
à tona, com a reação que a menina tem quando o pai se aproximava do galpão,
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(...) Quando ele botava os pés no quintal, ela pressentia, e se punha a gritar, a
sapatear, arrancando a roupa e os cabelos. Sentia os passos do pai de longe, tinha
horror a ele. Bem que ela sabia do nosso segredo: que a sua própria família tramara
a morte de Leandro. E talvez culpasse mais o pai, que era quem gritava em casa e
resolvia tudo (BRASIL, 2008, p. 378).

Assim, se pode considerar que Nazinha agia de forma consciente. Na loucura, Nazinha
encontrou um meio de impor sua verdade, de ser ouvida e resistir àquele caminho de
imposições. O que a família de Nazinha atribuída como loucura, nada mais era do que um eco
de liberdade, uma ação contra uma vida de controles e preconceitos.
A sociedade atribuía a loucura a Nazinha, assim como em Cota, Zita e Mundoca, por
causa de suas ações que eram vistas como incoerentes, esquisitas e desconexas com relação ao
meio no qual estavam inseridas. No caso de Nazinha, a loucura avança mais um esteio além
das suposições com base no campo comportamental, ela abrange também o campo patológico,
pois a loucura se estabeleceu em Nazinha também, como uma doença, fragilizando-a,
modificando-a, fazendo-a definhar até ela se libertar da prisão que se tornou sua casa e sua
mente. Depois do nascimento do filho, no qual nasceu morto, Nazinha vem a falecer e
encontra na morte a almejada liberdade.
De acordo com Foucault (2007), a loucura se desenvolve no relacionamento
perturbado, obscuro e turvo entre os indivíduos, é no meio que ela ganha forma e força,
estando condicionada ao julgamento social, pois é na visão do outro que a loucura se
estabelece. Os elementos externos são colocados em primeiro plano e os internos aparecem
apenas como um traço, no que corresponde à experiência da loucura, fazendo com que certas
formas distintas de como o indivíduo lida com determinadas situações sejam consideradas
como loucura. Assim, fuga, negação e resistência são delineadas como fatores que evidenciam
a loucura nas personagens.
A loucura é elaborada pela sociedade como um modo de enquadramento para todas as
suas visões de mundo que se sobressai de alguma forma, que são diferentes do
comportamento dos demais indivíduos. As reações que as mulheres da Tetralogia
apresentavam transgrediam o status quo, os padrões comportamentais. Elas reivindicam o
direito à voz, à transformação de suas realidades, reinventando, portanto, suas existências ao
afirmarem o deslocamento de suas perspectivas e, consequentemente, da liberdade.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi proposto, percebe-se que o discurso social vale-se da loucura
como um delimitador da ação dos homens. Atribuíam como loucura os mais diversos tipos de
comportamentos que não estavam de acordo com as normas tidas como verdade e os modelos
de valores morais a serem seguidos. Assim, enfrentando o obsoleto pensamento social, Cota,
Mundoca, Nazinha e Zita se deparam com o mundo do desatino, construído pela elite
parnaibana, que passa a perseguir, a julgar e a discriminar cada uma dessas mulheres, em seus
respectivos contextos.
O autor apresenta uma Parnaíba mergulhada no tradicionalismo, na cultura patriarcal,
um meio rural afetado pelo machismo e pela valentia dos sertanejos, onde a mulher era vista
apenas como um instrumento de satisfação e apoio do homem, sendo oprimida e silenciada. A
segregação social não permitia o envolvimento entre as classes. Assim, a hegemonia da
burguesia parnaibana permitiu que a loucura fosse considerada uma resposta para as lacunas
comportamentais das personagens. Estas, fazendo uma analogia com o título do livro Beira
rio beira vida, que compõe a Tetralogia piauiense, vivem à beira, ou seja, à margem do meio
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social. Elas têm suas vidas resumidas, não possuem uma plenitude em seu contexto, são
separadas do convívio social, ficando a mercê do preconceito e da hipocrisia nefasta,
apresentando um vazio, que as fragilizavam e, ao mesmo tempo, as impulsionavam para que
buscassem uma saída. Com isso, o desejo de não seguir uma sina, o grito de liberdade em um
meio submisso, o anseio de uma ascensão social, uma transgressão, a fuga e a não aceitação
da realidade, contribuíram para que a loucura fosse representada nas personagens femininas
da Tetralogia.
As análises enfatizaram a representação da loucura como uma construção social para a
qual as questões comportamentais dos indivíduos diferentes, fora dos padrões considerados
normais, para a sociedade da qual fazem parte, eram consideradas loucura.
Portanto, a loucura pode ser destacada como uma fuga, revolta, como resistência e
uma negação daquilo que é imposto, ela não se configura meramente sob o código da doença
mental, vai além dos muros hospitalares, ela atravessa o cotidiano se tornando algo relativo,
pois o que seria loucura para algumas pessoas, para Mundoca era apenas uma forma de negar
e de sair daquele destino que estava traçado, estando a mesma, consciente dos seus atos, assim
como, Nazinha que não aceitou as imposições da família e se refugiou consciente na loucura,
como resistência aquela vida de opressão. Para a sociedade, o ato de Zita em incendiar o
velório do marido, foi considerado loucura. Entretanto, aquilo foi um desabafo, um grito de
resistência a todo o seu sofrimento. A loucura desvairada de Cota era sua forma de viver, de
se posicionar no meio social, uma busca de um complemento interior. Para tanto, todos esses
elementos são utilizados pela sociedade que assimila suas imagens, seus comportamentos e as
suas presunçosas normas como padrão, considerando os desvios como loucura.
Foucault, por apresentar a loucura não só como um elemento de ordem patológica,
mas também moral, mostra como ela se configura como um modo de resistência a toda forma
de negatividade e de desconforto que possa afetar o indivíduo, foi tomado como base da
realização deste trabalho que teve como foco a obra de um autor que se vale do símbolo da
loucura numa perspectiva que desnaturaliza o discurso e os comportamentos sociais.
O discurso social estabelece padrões e normas fundamentadas em pensamentos
taxativos e preconceituosos. Foucault discute os dois lados do poder, enfatizando a relação
entre a classe dominante e a classe dominada, exclui, julga e condena todo um determinado
grupo, segregando e perseguindo os diversos tipos e formas de comportamentos, que
divergem com o que já foi posto como verdade. O poder da sociedade, também cria relações
de convivências, que servem como engrenagens para o desenvolvimento social. Entretanto,
quando essas relações passam a ser questionadas e confrontadas, o poder social atua como um
carrasco, na tentativa de corrigir possíveis erros, no caso, a loucura é atribuída como um erro
de conduta.
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NARRATIVAS PLURAIS: REPRESENTAÇÕES SOBRE A AMAZÔNIA
BRASILEIRA
Francisco Aquinei Timóteo Queirós58
Francielle Maria Modesto Mendes59
RESUMO
O presente trabalho propõe algumas reflexões sobre a Amazônia brasileira. A ideia aqui é tratá-la como uma
região plural, fugindo dos conceitos de espaço unificado e homogêneo. Para tanto, faz-se uma excursão pelo
pensamento dos cronistas de viagem e pelos caminhos da ficção literária, buscando entender como o romance
institui lugares e narrativas sobre a “geografia” amazônica. É por intermédio do romance, por exemplo, que se
apresentam as cidades amazônicas, os perfis, os sujeitos, as ações, as vestimentas dos indivíduos, alicerçando um
imaginário sobre a região. Dessa forma, foram estudados uma gama diversificada de autores, caso de Stuart Hall,
Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Francisco Foot Hardman, Edward Said, Benedita Maria Gomes Esteves e
Francisco Bento da Silva para compreender com a narrativa, o romance e a ficção instauram espaços de
visibilidade e dizibilidade sobre a Amazônia. Sob essa perspectiva, vislumbra-se a região amazônica de forma
linear. Suprimem-se os tempos da “floresta” e da “cidade”, apagam-se os espaços de convivência e experiência
do cotidiano; em favor de uma categorização imanente e, semanticamente, ritualizada sob o signo “Amazônia”.
Dessa maneira, as narrativas que se estruturam sobre a Amazônia, configuram espaços de linguagem, de práticas
sociais e de discursos. A narrativa mostra como se configura a realidade, o discurso social e, também, como se
fixam, se isolam e se valorizam determinadas identidades. A estrutura narrativa e ficcional (do romance) se
encarrega de amalgamar os elementos contrastantes da “realidade” sócio-histórica sobre a região.
Palavras-chave: Narrativa; Representações; Amazônia; Ficção.

Elaborou-se o presente artigo com o objetivo de discorrer sobre as pluralidades da
região amazônica. Entende-se essa localidade não apenas como uma região una e indivisível,
mas sim como detentora de uma miríade de aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais
— fatores estes que a moldam e a atravessam.
Autores como Stuart Hall, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Francisco Foot
Hardman, Edward Said, Benedita Maria Gomes Esteves e Francisco Bento da Silva fazem
uma reflexão sobre o tempo, o espaço, o discurso, a representação que nos permitem ponderar
sobre as linguagens e as identidades amazônicas.
Em Said (2003) - guardadas as devidas proporções - constata-se a impossibilidade de
se pensar as Amazônias unicamente a partir de uma figura essencializada, como a imagem do
“indígena” ou do “seringueiro”, por exemplo, uma vez que para o autor, nessa relação se
vislumbra o “outro” contrastante, que nos observa e conforma, assumindo o “papel
constitutivo do observador, o “eu” ou sujeito etnográfico cujo status, campo de atividade e
locus móvel tomados em conjunto confinam com exatidão embaraçosa com a própria relação
imperial” (SAID, 2003, p.128).
Com base na afirmação acima, verifica-se que a “história” da região amazônica
efetivamente começa com a presença do colonizador, porque será a partir do campo
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semântico e simbólico desse “outro”, que vai se configurar a paisagem-representação-discurso
sobre a região.
O universo amazônico é formado de seres, signos, fatos, atitudes que podem indicar
múltiplas possibilidades de análise e interpretação. Ele é formado por pescadores, indígenas,
seringueiros, caboclos. E todos estão na Amazônia – um lugar considerado “ponto de fuga”
para o exotismo na ficção.
Em outra perspectiva, o discurso a respeito dessa localidade, somado ao seu processo
de ‘invenção’, é considerado como um recurso de dominação. Esta relação de dominância é
semelhante à estabelecida entre Ocidente e Oriente, como bem enfatizou Edward Said em seu
Orientalismo. “A relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder de dominação,
de graus variados de uma complexa hegemonia” (SAID, 1990, p. 17).
O que não era observado nem documentado pela Europa permanecia perdido até que
fosse ‘descoberto’ pelos europeus. O mesmo se aplica a região amazônica constantemente
fetichizada por não estar no centro dos interesses do Brasil. Se observarmos a Amazônia sob o
vértice do conceito de orientalismo, será possível perceber que cabe à região palavras como
atraso, degeneração, passividade. Termos estes também atribuídos ao oriente pelo ocidente.
A obra de Said questiona as relações oriente/ocidente e, sobretudo, pede um novo
olhar para o oriente sem os antolhos da hostilidade ou da condescendência. Assim sendo,
aspectos semelhantes também devem ser pedidos quando se fala a respeito da região
amazônica.
O Orientalismo, de Said, está preocupado essencialmente com representações do
chamado ‘outro’, e na construção das imagens do Oriente no Ocidente. Muitas vezes, estudos
sobre histórias de viagens focalizam as maneiras estereotipadas pela qual uma cultura é
percebida.
A ideia em Orientalismo é romper com as feições que a tradição ocidental deu ao
Oriente, tradições que são deformadas pelo medo, o preconceito e o sentimento de
superioridade. O ideal é não reforçar essas imagens e conceitos de que o(s) outro(s) são seres
distantes e inferiores.
Tal sentimento de superioridade é percebido nos relatos que os ‘outros’ têm da
Amazônia. Para exemplificar a estranheza e o desconhecimento com o qual a região é
percebida pelos estrangeiros, segue uma passagem do livro de Cristina Scheibe em que a
pesquisadora comenta suas impressões a respeito de sua viagem ao extremo norte do Brasil.
“Foi uma viagem no espaço e no tempo. Saí do Sul do Brasil, para um mundo completamente
distante e estranho, muito fora dos padrões de nossa sociedade globalizada, urbanizada e
higienizada” (SCHEIBE, 1999, p. 10).
O mundo completamente distante, estranho, fora dos padrões globalizados,
urbanizados e higienizados, ao qual a autora se refere, é o Acre. Esse tipo de opinião a
respeito dos estados da Amazônia (Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Rondônia, Amapá,
Tocantins) aparece frequentemente tanto em meios de comunicação quanto em pesquisas
acadêmicas como a citada, mas não pode mais ser aceito sem questionamentos. Por isso, cabe
à história e à literatura narrar múltiplos olhares a respeito da região e de seu povo para que
essa visão esfumaçada seja, de certo modo, suprimida.
Quando analisamos as palavras de Said (1990) a respeito da visão europeia sobre o
oriente, é possível enxergar que a mesma visão acompanha a Amazônia desde a chegada dos
primeiros viajantes. O autor diz que o oriente era uma invenção europeia, e desde a
Antiguidade era “um lugar de romance, de seres exóticos, de memórias e paisagens
obsessivas, de experiências notáveis” (SAID, 1990, p. 13). Pensamento semelhante existe
sobre a região amazônica. A Amazônia é, portanto, o ‘oriente’ brasileiro, o desconhecido.
Segundo Hardman (2009), a Amazônia é uma construção discursiva e sua
representatividade é constituída a partir do imaginário social que a abarca. Sob essa ótica, a
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região está eivada de lugares-comuns, relatos e ficções, que validam seu topos como espaço
de homogeneização, passando a configurar uma “geografia” das normas sobre a Amazônia.
Esses aspectos podem ser percebidos a partir da conformação discursiva presente nos
viajantes conquistadores — que por meio de suas crônicas apresentam um discurso fantasioso
e transpõem para a região amazônica todo um imaginário Europeu — e também pelos
viajantes científicos, que arquitetam o discurso da modernidade e instauram a dicotomia
civilização versus barbárie. Isso pode ser percebido no fragmento abaixo, extraído da tese do
professor Francisco Bento da Silva:
Essas representações são formatadas através da relação do ser humano com o
ambiente natural, se considerarmos que não há natureza em si; mas que ela é
culturalmente apreendida e discursivamente descrita e, em torno dela, se constroem
determinadas sensibilidades. Amazônia, Acre e floresta estão permeadas de todas
essas sensibilidades inscritas em origens muito distantes e difusas (SILVA, 2010, p.
220).

A escrita da narração de fatos referentes à região tem o seu surgimento no relato de
frei Gaspar de Carvajal. O relato do cronista remete ao imaginário incorporado pelos europeus
sobre a figura do outro e comprova o fascínio despertado no Velho Continente a respeito do
interesse pela alteridade cultural, social e política60.
Contudo, é por meio da literatura que se institui a Amazônia como representação
simbólica, ou seja, a modernidade vem até nós pelo romance. O romance apresenta as cidades
amazônicas, os perfis, os sujeitos, as ações, as vestimentas, a compleição e alicerça um
imaginário sobre a região.
Entre fontes mais antigas, é certo que a literatura de cronistas e viajantes, desde o
século XVI, ao erigir o “real maravilhoso” como matéria-prima temática de suas
construções sobre a Amazônia, constituiu acervo considerável de elementos
passíveis de serem apropriados e retraduzidos, já no século XIX, por toda a literatura
ficcional, do romantismo aos vários modernismos, a partir de meados de 1870.
Poderíamos lembrar, entre autores-viajantes, na plêiade de exploradores e
naturalistas que, entre os Setecentos e os Oitocentos, repercutiram depois em autores
brasileiros, de Rodrigues Ferreira, Bates, Wallace, Castelnau, Coudreau, casal
Agassiz, Chandless etc.
Seria vetada, em princípio, a menção a Humboldt, que foi proibido pelas autoridades
coloniais portuguesas de atravessar a bacia do Orenoco, pelo rio Cassiquiare, e
adentrar-se na bacia do Amazonas, pelo Rio Negro. Mas o peso do autor-viajante
germânico foi decisivo, seja pela forte recepção de sua obra no imaginário e relatos
de autores de nossos países vizinhos, seja pelas leituras diretas e indiretas
certamente dele feitas no Brasil (HARDMAN, 2009, p. 26-27).
Carvajal elabora importantes descrições sobre a população que encontra na Amazônia, durante o percurso do rio
Amazonas. O cronista retrata as populações amazônicas ainda intocadas pelos efeitos da ocupação europeia e descreve
províncias ribeirinhas cujos habitantes se diferenciam, aos olhos exploradores, pela indumentária ou enfeites, pelas armas e
pelo tipo de moradia. Além de Carvajal, Pedro Teixeira também fez uma expedição importante, saindo de Belém em 1637.
Alonso de Rojas teve acesso ao roteiro de viagem desta expedição e escreveu, em 1639, o Descobrimento do Rio das
Amazonas e suas dilatadas províncias. Em Quito, Teixeira se vê obrigado a embarcar Cristóbal de Acunã, que vai escrever
crônicas de acordo com os interesses espanhóis. Em 1641, ele escreve a obra Novo Descobrimento do grande rio Amazonas.
Nos anos de 1735 a 1745, o cientista Charles Marie de La Condamine, membro da Academia das Ciências de Paris, também
fez expedições à região amazônica. Levou a Europa informações sobre espécies vegetais e seu aproveitamento pelos
indígenas, na confecção de artefatos produzidos com uso de borracha, como botas, garrafas e bolas. O cronista observa os
indígenas e descreve as diferenças de peles, de alimentos, dos costumes e das relações comerciais. De volta a França,
publicou, em 1745, a Relation abrégéé d’um Voyage fait dans l’intérieur d l’Amériqué méridionale. Além desses, quase
todos os outros pesquisadores do século XIX – Johann Baptist Von Spix, Carl Friedrich Von Martius, os naturalistas ingleses
Henry Walter Bates e Alfred Russel Wallace possuíam igual interesse, preocupando-se em definir características da região e
de seus habitantes, dirigindo a todos um olhar preconceituoso e equivocado. Eles se interessavam pela raça e pela natureza,
na tentativa de encontrar o elo perdido, sem se desvencilhar da fantasia que marca as falas dos cronistas e viajantes que os
antecedem.
60
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Os conceitos sobre a Amazônia são categorizados e estruturados a partir do olhar, da
narrativa e da temporalidade do colonizador. E esta temporalidade é intemporal, conjuga
vários tempos, várias narrativas revestidas de um imaginário, de uma representação que, a
priori, confere à Amazônia um sentido alheio ao tempo efetivo de suas práticas sociais, ou
seja, enxerga-se a região amazônica como uma categoria retórica, uma palavra abstrata que
passa a ser caracterizada de forma homogênea e essencial.
Para entender de que forma se organizam os “tempos-discursos-espaços”, Said (2003)
nos traz um conceito bem caro a Hayden White, que é o de narrativa. Segundo Said (2003), a
narrativa é governada por gêneros, que regularam e produziram historiógrafos cuja obra
histórica apresentava noções filosóficas apoiadas em fatos empíricos. Sob essa perspectiva,
constata-se que “White substituiu a primazia do real e do ideal pela narrativa austera e pelos
procedimentos lingüísticos de códigos formais universais” (SAID, 2003, p. 132).
Percebe-se sobre a região amazônica que a idéia de representação é estruturada em
torno do conceito de narrativa. Só a narrativa tem a capacidade de tornar o tempo humano e
essa narrativa insere os códigos e os procedimentos linguísticos sobre a região. O discursonarrativa institui lugares, apaga as diferenças e engendra tempo/espaços naturalizados.
A narrativa, o romance e a ficção instauram espaços de visibilidade e dizibilidade
sobre a Amazônia. Isso pode ser percebido na obra La vorágine do colombiano José Eustasio
Rivera e também nos livros do paraense Inglês de Sousa. Sobre o assunto Hardman (2009)
destaca o seguinte:
Tal enumeração prossegue com acúmulo crescente de títulos ao longo do século XX.
De Euclides da Cunha a Ferreira de Castro e a Márcio de Souza, de Alberto Rangel
a Dalcídio Jurandir e a Milton Hatoum, parece que o realismo naturalista predomina
como chave estética da representação literária da Amazônia no Brasil. E na literatura
hispano-americana, o espectro de La vorágine ganha foros de matriz figuradora de
várias novelas amazônicas ulteriores, como Los pasos perdidos (1953), do cubano
Alejo Carpentier, La casa verde (1966) e Pantaleón e las visitadoras (1973), do
peruano Mario Vargas Llosa, para não falar do ciclo de relatos ficcionais do
marinheiro Maqroll, protagonista da lavra do colombiano Álvaro Mutis, entre eles as
narrativas de La Nieve del Almirante (1986) e Un bel morir (1989), já que no
labirinto humano-geográfico, entre a cordilheira e o mar, há sempre a selva e o rio
(HARDMAN, 2009, p. 28).

Sob essa perspectiva, vislumbra-se a região amazônica de forma linear. Suprimem-se
os tempos da “floresta” e da “cidade”, apagam-se os espaços de convivência e experiência do
cotidiano; em favor de uma categorização imanente e, semanticamente, ritualizada sob o
signo “Amazônia”.
Trabalha-se aqui, os mesmos mecanismos de elaboração cultural, social, política,
econômica e artística, que Albuquerque Júnior (2009) apresenta como elementos que servem
de base para a conformação imagético-discursiva do Nordeste, mas que afetam diretamente a
região amazônica também. É o que se apreende no fragmento a seguir:
Se o problema era fundar uma imagem e um texto original para o Nordeste e se o
sublunar oferecia uma multiplicidade e uma riqueza em contrastes, o importante era
construir uma dada forma de ver e de dizer, era ordenar uma visibilidade e uma
dizibilidade que se tornassem códigos fixos de leitura, era ordenar um feixe de
olhares que demarcassem contornos, tonalidades e sombreados estáticos
(ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 80-81).

A partir das leituras, constata-se a busca de se estabelecer um novo recorte
epistemológico, uma reconfiguração e um novo desenho para a paisagem que o olhar capta.
Não se almeja apagar o campo de observação ou suprimir o já existente, mas promover novas
experiências sobre o narrado e o vivido nas Amazônias. Trata-se, efetivamente de
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problematizar os termos canônicos, como “seringueiro”, “Amazônia”, e inserí-los sob a
perspectiva do tempo, do espaço, da narrativa, da representação e do discurso.
Essas questões ficam patentes no livro de Benedita Maria Gomes Esteves (2010).
A obra Do “manso” ao guardião da floresta insere os Estudos Culturais e também a Análise
do Discurso para abordar a luta pela floresta, pela linguagem e pela identidade, no Acre, das
décadas de 1970 e 1980.
Na primeira parte do livro, a autora utiliza elementos já dados, como “nordeste”,
“floresta”, “seringueiro”, “seringalista”; mostrando-nos que esses conceitos são estruturados e
categorizados sobre o nosso pensamento. Estas palavras escorregadias passam a configurar a
imagem, a experiência, o tempo e a narrativa do “seringueiro” e de grande parte da
“Amazônia”, porque apagam e ocultam práticas sociais, saberes, sonhos e desejos. Para fugir
do enclausuramento semântico, para conferir sentido efetivo e político aos termos já dados, é
preciso a intervenção do sujeito/seringueiro no espaço público, é necessário o alarido de
vozes, é necessário o grito dissonante, é necessária a linguagem:
O “capital simbólico” acumulado ou o reconhecimento do grupo está relacionado ao
exercício da fala, própria da alquimia da representação, como enfatiza Bourdieu
(1982). Sua autoridade se funda na eficácia performativa do discurso, numa
imposição oficial. Produzida perante todos e em nome de todos, a linguagem
expressa o consenso sobre o sentido do mundo social em construção (ESTEVES,
2010, p. 141).

No comentário citado anteriormente, percebe-se que a autora executa uma análise
digressiva e assimétrica. Promove o deslocamento do seringueiro a partir dos elementos
espaciais e sociais, que conformaram a sua representação. Nesse sentindo, além da luta pela
linguagem (o que acarreta a reelaboração do ser e sua inserção no mundo), Esteves (2010)
confere ao seringueiro uma dimensão política, ou seja, é a intervenção do homem no espaço
público.
A partir do descentramento e da luta pela linguagem, a autora mostra que os
sujeitos/seringueiros produziram sentido à sua existência física. O reconhecimento do outro,
como inimigo, “impôs-lhes a criação de uma linguagem comum, através das representações
coletivas para a defesa do patrimônio e construção de um projeto de cidadania” (ESTEVES,
2010: 125).
Essa mudança reflete na organização de outro tipo de experiência com o lugar.
Elementos como a estrada de seringa, os rios, as colocações e os corpos dos homens, tornamse “lugares” em que a espacialidade se constrói a partir de práticas cotidianas dos sujeitos
entre si e com a natureza. O pensamento de Michel de Certeau corrobora com essa ideia sobre
o lugar/espaço:
Um lugar é portanto uma configuração instantânea de posições. Implica uma
indicação de estabilidade. Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de
direção, quantidade de velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de
móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se
desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o
circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de
programas conflituais ou de proximidade contratuais (CERTEAU, 1994, p. 201202).

Os autores em estudo permitem a articulação com outras áreas do conhecimento, como
história, filosofia e sociologia. Eles captam o sujeito em movimento e dessacralizam conceitos
estanques, homogêneos e estandardizados, como “floresta”, “seringueiro”, “Amazônia”;
deixando cair sobre estes vocábulos-símbolos, outros elementos dissonantes, outras
linguagens, outras paisagens discursivas, outras narrativas.
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Sob essa perspectiva, verifica-se no estudo sobre a “Amazônia”, a configuração
narrativo-simbólica sobre alguns termos canônicos, como “seringueiro”, “índio” e “seringal”,
investidos de uma imanência que apaga o tempo da experiência e assim:
Todos os conectores específicos estabelecidos pela história podem ser igualmente
neutralizados e simplesmente mencionados: não só o tempo do calendário, mas a
sequência de gerações, os arquivos, documentos e vestígios. Toda a esfera das
ferramentas da relação de representância pode, portanto, ser ficcionalizada e posta
na conta do imaginário (RICOEUR, 2010, p. 218).

Constata-se a partir do que foi exposto acima que história (como factual) e literatura
(como ficcional) articulam uma imagem verbal da realidade, sendo, portanto, indistinguíveis,
uma vez que historiadores e romancistas usam as mesmas estratégias e as mesmas
modalidades de representação das relações em palavras. Recorrendo a White (1994),
apreende-se que a realidade construída pelo romancista pretende corresponder, em seu
esquema geral, “a algum domínio da experiência humana que não é menos real do que o
referido pelo historiador” (WHITE, 1994, p. 138).
Dessa maneira, as narrativas que se estruturam sobre a Amazônia, configuram espaços
de linguagem, de práticas sociais e de discursos. A narrativa mostra como se configura a
realidade, o discurso social e, também, como se fixam, se isolam e se valorizam determinadas
identidades. A estrutura narrativa encarregada de amalgamar os elementos contrastantes da
realidade, segundo Hall (2006), é o mito:
É, claro, um mito — com todo o potencial real dos nossos mitos dominantes de
moldar nossos imaginários, influenciar nossas ações, conferir significado às nossas
vidas e dar sentido à nossa história.
Os mitos fundadores são, por definição, transistóricos: não apenas estão fora da
história, mas são fundamentalmente aistóricos. São anacrônicos e têm a estrutura de
uma dupla inscrição. Seu poder redentor encontra-se no futuro, que ainda está por
vir. Mas funcionam atribuindo o que predizem à sua descrição do que já aconteceu,
do que era no princípio (HALL, 2006, p. 29).

Percebe-se que a narrativa sobre a Amazônia se configuram a partir de uma poética
culturalmente marcada, em que a realidade não é de modo algum legível como uma verdade
intrínseca, mas como efeito particular do discurso e de sua organização.
A narrativa que articula o discurso sobre a Amazônia busca constituir uma
temporalização, ou seja, produzir um efeito de sentido e transformar a organização narrativa
em “história”. Como afirma Santos (2002), o discurso ficcional é construído a partir dos
recortes do mundo que imitam o efeito de real:
O discurso ficcional seria efeitos de sentido resultantes de recortes do mundo,
projetados a partir de uma imitação do real, mas que significam enquanto
perspectivas de imagens construídas na tentativa de materializar representações
mentais idealizadas. Dito de outra forma, são efeitos de sentido provocados por uma
conjuntura de enunciados, numa superfície discursiva, que explicitam elementos
inerentes ao imaginário consciente e inconsciente de um sujeito autor que se enuncia
enquanto sujeito-escritor, transmutando sentidos de ordem lugar-comum para uma
amplitude pseudo-realista/naturalista, transcendental, fantástica ou mesmo onírica,
por meio de um processo de contradições em que um dito “verdade” se transpõe
para um dito “verossímil”, ou ainda, que um dito “interpretação do mundo” se
transforma em um dito “re-criação dessa interpretação”. (SANTOS, 2002, p. 19)

Constata-se nas narrativas sobre o tema ora em estudo que o discurso ficcional
engendra efeitos de sentido e que as representações sobre a região aparecem de forma
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essencializada, homogênea, naturalizada, limitando as interpretações sobre o mosaico
discursivo chamado Amazônia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tanto as crônicas de descobrimento e os relatórios de viagens científicas quanto às
obras literárias inaugurais, principalmente, as escritas dos cronistas de viagem e missionários
espanhóis a serviço da Espanha nos séculos XVI e XVII, apresentam a Amazônia como um
cenário grandioso e misterioso, onde se sobressai uma floresta cortada por caudalosos rios,
habitada por índios arredios e monstros devoradores, cujos perigos ameaçam constantemente
aqueles que teimam em percorrê-la.
As imagens construídas por esses primeiros viajantes ajudam a compor estereótipos a
respeito da região, caso da imagem da mulher, do índio e do negro. Segundo Neide Gondim
(1994), as imagens do paraíso e a ideia de riqueza acompanhavam os europeus e ajudavam a
compor uma imagem que pouco ou nada tem a ver com a real complexidade da região.
Em sua essência, nos discursos das crônicas e narrativas de viagens sobressai o modo
como foi “inventada” a identidade cultural da região e dos sujeitos que nela habitam. Esses
textos buscam conservar o exotismo folclórico da imagem inventada a partir do olhar
estrangeiro, mantendo um pacto com a fantasia.
Posteriormente, os escritores literários que se enveredaram a narrar os caminhos da
floresta amazônica se depararam com essa ‘armadilha’ do naturalismo e dos exageros
plantados por esses primeiros viajantes, limitando o olhar perante os sujeitos da região norte
do Brasil.
Apesar de nem toda diferença significar necessariamente exotismo, a base da
exotização é a diferença. No dizer de Luciana Murari (2009), o exotismo é a imaginação do
diverso como forma alternativa de percepção do mundo, manifestando-se tanto no espaço
quanto no tempo. A autora diz ainda que o exotismo não produz uma compreensão perfeita do
objeto, mas permite a imediata percepção daquilo que não é possível apreender.
No caso da conceituação europeia, a diferença do sujeito da Amazônia para o europeu
estava na relação com o ambiente natural. Na concepção europeia, é preciso se afastar da
natureza para se ter formação cultural. A descrição da paisagem tornou-se central para
organizar o discurso a respeito da região. Em outras palavras, tornou-se um procedimento
discursivo de grande importância para uma apropriação do território, sua representação e sua
própria formação.
Por isso, os relatos oscilam entre o assustador e a admiração, a elevação e o
rebaixamento, a descrição entusiasmada das características e possibilidades daquela nova terra
ou o desconsolo com o incompreendido. Sabe-se que o presente trabalho não resolve as
questões pendentes, mas lança-se novo olhar e novas perspectivas para as diversidades da
região e do povo amazônida.
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RESUMO
O presente estudo é consequência de uma experiência de monitoria na disciplina de Metodologia de Ensino de
Francês, componente obrigatório do curso de Letras Português-Francês da UFPI, na qual as monitoras
acompanharam a turma na aplicação de avaliação que consistiu no uso do Padlet, ferramenta tecnológica virtual
que funciona através da postagem de diversas mídias por variados usuários em uma única página. As avaliações
da disciplina consistiram em três etapas: a discussão de textos teóricos, a redação de relatório de observação de
aulas do segundo nível de Língua Francesa e a prática docente nessas mesmas turmas, nas quais os alunos de
Metodologia, em grupo, teriam que elaborar e aplicar microaulas. Para tanto, foi preciso que os alunos fizessem
postagens periodicamente no Padlet da turma, com links de páginas, imagens e vídeos voltados para o ensino de
francês e que estivessem relacionados a suas pesquisas para a elaboração das aulas. O intuito da atividade foi
sublinhar a importância do bom planejamento da aula de língua, levar ao treinamento da seleção de material
adequado à(s) metodologia(s) previamente escolhida(s), promover a autonomia dos alunos e ressaltar a grande
quantidade de material disposto na internet e a facilidade de acesso. Este trabalho propõe analisar as intervenções
na página e a sua relação com a elaboração das microaulas, considerando a qualidade da apreensão do conteúdo
teórico em relação à prática. O referencial teórico deste estudo de caso se baseia sobretudo em pesquisas
relacionadas ao uso de tecnologias da informação e da comunicação no ensino de FLE e na didática das línguas
estrangeiras, amparando-se em autores como Jean-Pierre Cuq e Isabelle Gruca, Janine Courtillon, Isabelle
Barrière, Christian Olliver, Pierre Martinez, entre outros.
Palavras-chave: Metodologia de ensino. Francês língua estrangeira. Padlet. Monitoria.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo de analisar as características avaliativas da disciplina de
Metodologia de Ensino de Francês e apontar como foi a tentativa de implantação do recurso
Padlet no acompanhamento de sua avaliação. Os autores deste estudo são as duas monitoras
da disciplina em questão no ano de 2015 e seu professor orientador. A carga horária desse
componente curricular é de 60 horas teórico-práticas, divididas em quatro etapas, cujas
avaliações consistiram respectivamente em:





Avaliação escrita com base nos textos teóricos da disciplina;
Relatório sobre observações das aulas ministradas pelo mesmo professor à
turma de Língua Francesa II;
Microaulas ministradas pelos alunos de Metodologia à turma de Francês II;
Uso do Padlet para difusão das pesquisas dos alunos durante o processo de
avaliação.
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Desde o início da disciplina, os alunos tiveram consciência de que ao término da
mesma seria necessário ministrar uma microaula à turma de Língua Francesa II. Em razão
disso, os alunos ficaram amedrontados com a necessidade de falar em francês para outra
turma. A maioria dos alunos se dizia incapaz de tal ação, alegando não ter preparo linguístico
para aplicar uma abordagem comunicativa. A preparação para essa atuação na turma de
Língua Francesa II consistiu em:



Divisão da turma em cinco grupos;
Distribuição dos seguintes temas entre os grupos: futur proche; demander de
faire quelque chose poliment; avec moi x chez moi; les actions passées (passé
composé avec avoir) e fixer um rendez-vous/inviter et répondre à une
invitation.

Para ajudar na preparação dos alunos de metodologia, houve um encontro dedicado
exclusivamente à exposição por parte de cada grupo sobre o seu tema, para debater com toda
a classe as propostas de cada equipe. Nesse momento, os alunos tiveram ajuda do professor e
das monitoras para planejarem suas abordagens nas turmas de Língua Francesa II. As
microaulas foram ministradas pelos alunos em grupo, mas as intervenções no padlet foram
realizadas individualmente.
1.1 CARACTERÍSTICAS DA TURMA DE METODOLOGIA
A turma de Metodologia de Ensino de Francês de 2015 contou com 15 alunos
matriculados. No entanto, alguns deles faltavam as aulas devido à greve que perdurou pelo
período em que a disciplina foi ministrada. Os alunos integrantes da disciplina eram,
majoritariamente, do sexto período do curso de Letras Português-Francês da UFPI.
Na estrutura curricular do curso de Letras Português-Francês, a disciplina de
Metodologia de Ensino de Francês ocupa o lugar de primeira disciplina totalmente em língua
francesa voltada para a prática docente. Dessa maneira, alguns alunos consideram a disciplina
complicada, relatando que o fato de ela ser ministrada totalmente em língua francesa é o
grande fator de dificuldade do aprendizado.
Esse fato deve ser resultado de um aprendizado ineficiente de francês, que nesse
momento já conta com mais de trezentas horas exclusivamente dedicadas ao aprendizado da
língua dentro do curso. Os alunos demonstraram grande dificuldade durante a disciplina, seja
para falar, ler ou escrever. Essa dificuldade se refletia muitas vezes no silêncio dos alunos
durante as aulas, em que o professor falava exaustivamente sem que houvesse qualquer
intervenção dos alunos.
Analisando a questão de os alunos não participarem efetivamente das aulas, Courtillon
(2003, p. 110), diz que o professor, para fazer os alunos falarem em sala, deve:
se mettre à la place de l’étudiant. Jusqu’à ce point, il n’a pas été un seul instant en
situation de production libre. Il n’a fait que remplir des trous en suivant des modèles
ou en appliquant des règles. Il va donc continuer à le faire. Il va reproduire les
modèles appris dans les situations de départ et utiliser le vocabulaire qu’on lui
propose dans la marge. Il ne se trouve pas dans une situation de parole, mais de
«calque». Il va donc «calquer», c’est-à-dire recopier et produire le texte demandé. 64
64

Se colocar no lugar do estudante. Até esse momento, ele não esteve um só instante em situação de produção
livre. Ele não fez mais que preencher lacunas seguindo modelos ou aplicando regras. Então, ele vai continuar a
fazê-lo. Ele vai reproduzir os modelos aprendidos em situações iniciais e utilizar o vocabulário que lhe
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A autora sugere, portanto, que o professor busque descobrir o motivo do silêncio dos
alunos e que analise a situação do ponto de vista deste. Em seguida, Courtillon, reforça que
«Après cette prise de conscience, tout est possible. Qu’est-ce à dire? Il y a deux conditions
nécessaires à la prise de parole de l’élève. Les unes ont trait à l’ambiance et à la finalité de la
classe, les autres à la méthode» 65.
Com tais características a serem analisadas, segundo a autora, a estruturação da sala
influencia no conhecimento dos alunos, visto que os mesmos podem manter-se afastados do
professor ou permanecerem sentados em grupos, que favorecem conversas paralelas. A outra
condição referida é o método adotado pelo professor, que deve ser escolhido de acordo com as
habilidades linguísticas que se pretende desenvolver. O método utilizado deve, assim, ser um
guia na aquisição da língua alvo.
Empregando as duas condições propostas por Janine Courtillon aos alunos da
disciplina aqui analisada, pode ser exposto, de acordo com as observações, que:
1) Em relação ao ambiente: os próprios alunos se posicionavam o mais longe possível
do professor, procurando, de certa forma, permanecerem escondidos para não falar e
também ficavam reunidos próximos uns aos outros, tentando frequentemente,
manter conversas paralelas que não tinham relação com os assuntos vistos;
2) Em relação ao método: o professor, durante a disciplina, fez a escolha de levar
alguns textos que compuseram a bibliografia. Os textos escolhidos eram todos
escritos em língua francesa, com pequena extensão e nível de dificuldade acessível
aos alunos. Algumas atividades específicas foram aplicadas para impulsionar os
alunos a domar a palavra e propor interpretações e aplicações baseadas nos textos.
O que se percebeu com a escolha desse método foi que os alunos já chegaram na
disciplina de Metodologia de Ensino desmotivados com a língua francesa. O desinteresse
justificado pelos alunos por essa dificuldade persistiu durante todo o decorrer da disciplina.
Durante as aulas, quando os alunos participavam de alguma discussão, falavam em
língua portuguesa, apenas dois ou três alunos se arriscavam falando em língua francesa.
Diante disso, o que pode ser observado em toda a disciplina é o fato de os alunos não se
prepararem para as aulas, não fazerem esforço para minimizar suas dificuldades, não
adquirirem sequer o material bibliográfico obrigatório ao estudo da disciplina. Percebeu-se
também que os alunos não estudavam em casa, alegando, em alguns momentos, que não
entenderam o que estava contido nos textos, escritos em língua francesa, em outros, nada
dizendo.
Portanto, não havia trocas de informações entre professor e aluno, porque o professor
não recebia quase nenhum retorno dos alunos, mesmo quando estes eram indagados, e assim
as possíveis dúvidas perduravam. Dessa forma, o aprendizado não progredia como deveria.
Martinez (2009) examinou um ponto importante sobre essa relação de troca de informações:
A teoria da informação, que destaca a desigualdade entre os interlocutores (em nosso
caso, professor e aprendiz), também ressalta o interesse das noções de probabilidade
propuseram na margem. Ele não se encontra em uma situação de fala, mas de “cópia”. Então, ele vai “imitar”,
quer dizer, recopiar e produzir o texto pedido. (Tradução nossa)
65 Após

essa tomada de consciência, tudo é possível. O que isso quer dizer? Há duas condições necessárias para
a captura de fala do aluno. Algumas estão ligadas ao ambiente e à finalidade da classe, outras ao método.
(Tradução nossa)
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e de incerteza nos efeitos produzidos pela mensagem sobre os parceiros da troca: o
processo de informação, mensurável, visa reduzir uma incerteza parcial ou até
mesmo total, preenchendo aqui uma ignorância por parte do aprendiz. Isso é o que
torna possível uma aprendizagem, uma adaptação à situação com a qual o aprendiz
se vê confrontado. (Martinez, 2009, p. 17)

Assim, o que Martinez define como “teoria da informação” é o resultado da interação
entre professor e aluno, e o resultado da aprendizagem será efetuado com êxito somente se os
alunos expuserem as dúvidas que os incomodam ou dificultam a apreensão de informações e
de apropriação e domínio do assunto estudado. Os alunos da turma em questão demonstraram
bastante apatia nas aulas iniciais, não havendo, pois, participação nem motivação. A turma
não demonstrava interesse nem esboçava dúvidas, embora fosse evidente a existência delas.
De acordo com o andamento da disciplina, não mudou muita coisa, salvo quando os alunos
sentiram a necessidade de esforço para obtenção de notas nas avaliações, momento em que
houve uma mobilização acentuada da turma na busca por compreensão dos textos-base.
2. O PADLET NA REFLEXÃO METODOLÓGICA DOCENTE
Nenhum processo de ensino acontece de maneira continuamente exitosa, há a
necessidade da adequação seja do professor, dos alunos ou do conteúdo. Em relação à
disciplina Metodologia de Ensino de Francês que, preferencialmente, seria ministrada em
língua francesa, previa-se que os alunos estivessem preparados para esse acontecimento.
Porque, como afirma Martinez (2009, p. 26), “A aprendizagem de uma nova língua
estrangeira também é, para o cérebro humano, a oportunidade de se desembaraçar das rotinas
– sem matiz pejorativo – intelectuais e culturais preexistentes”. Sendo assim, em um curso de
dupla habilitação, e sobretudo em uma disciplina destinada a formação de professores de
francês, era evidente a necessidade de se trabalhar utilizando a língua alvo como meio.
Contudo, observou-se que os alunos não demonstraram essa capacidade de “se
desembaraçar das rotinas”, pelo contrário, não foram capazes de formular questões básicas
sobre os textos, nem de expressar-se em francês quando havia dúvida. Porque mesmo que eles
não falassem que tinham dúvidas, não era difícil de perceber a existência delas quando das
diversas tentativas de interação implementadas pelo professor. No entanto, desde o início da
disciplina, notou-se que a língua francesa não era tão presente na vida acadêmica dos alunos,
causando, assim, um temor neles quando descobriram que, além das aulas serem ministradas
em francês, as avaliações da disciplina também seriam nessa língua.
No que diz respeito às características da turma, pode-se dizer que os alunos não
tinham desenvolvido até então, na graduação, o conceito de autonomia reforçado no Quadro
Europeu Comum de Referência para as Línguas, no qual ela é vista como a capacidade que o
aluno desenvolve, no decorrer do aprendizado, de também construir o seu próprio
conhecimento, seja por meio de pesquisa em outros ambientes, perguntas ao professor ou
outra maneira que o ajude a progredir nos estudos. Nessa perspectiva, o professor torna-se um
facilitador entre o conhecimento e o aluno. Cuq e Gruca (2009), a respeito do conceito de
autonomia dizem que:
L’objectif naturel de l’enseignement est de rendre l’apprenant de plus en plus
autonome dans sa capacité à coproduire de la parole en lange étrangère. Mais en
didactique, l’autonomie de l’apprenant prend un sens un peu différent: elle est
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conçue comme une «disparition progressive du guidage». (CUQ e GRUCA, 2009,
p.123) 66

Outro conceito fundamental no estudo de uma língua se refere ao de Metodologia –
termo referente à disciplina alvo deste estudo. Cuq e Gruca (2009, p.254) reforçam que o
termo Metodologia está relacionado «à l’étude des méthodes et de leurs applications ou à un
ensemble construit de procédés, de techniques, de méthodes, le tout articulé autour d’options
ou de discours théorisants ou théoriques d’origine diverse qui le sous-tendent.» 67
Um dos assuntos iniciais da disciplina foi a história das metodologias no ensino de
línguas. Tal estudo já permitiria uma preparação para que os alunos escolhessem a abordagem
mais adequada à aula que eles preparariam ao término da disciplina e que seria ministrada à
turma de Língua Francesa II. Apesar de não haver uma participação significativa dos alunos
nas discussões sobre esse tema, pode-se dizer que eles estavam informados e preparados para
a elaboração de suas microaulas com base nas correntes metodológicas historicamente
difundidas. A dificuldade que se observou, portanto, não era relacionada à abordagem da
disciplina ou ao próprio tema estudado, mas sim com o domínio da língua francesa, fato que
ressaltou o escasso interesse de aperfeiçoamento de competências na língua. Observou-se, em
termos gerais, que nem os próprios alunos de metodologia, professores em formação,
possuíam a autonomia que segundo o aporte teórico da disciplina seria preciso fomentar
naqueles que seriam seus alunos.
2.1 O LUGAR DO ERRO NO APRENDIZADO
O contexto de aprendizagem em um ambiente convencional de ensino, como a
universidade, pressupõe momentos de discussão e participação, ainda mais se a aprendizagem
está sendo adquirida em outra língua, que não seja a materna. Nessa situação, para a melhor
aquisição do conhecimento, os alunos devem se expressar, para tirar suas dúvidas e,
principalmente, praticar a língua estrangeira, na qual a disciplina está sendo ministrada.
Pergunta-se, então, qual o lugar do erro no aprendizado? O professor deve incentivar
os alunos a falarem em sala de aula, independentemente dos possíveis erros, pois eles
auxiliarão na formação discente. Um professor que não tolera o erro transforma a sua aula em
um ambiente austero. A respeito da liberdade da fala do aluno em sala de aula, Werner
Heidermann (2002, p.174) diz que “Nenhum professor deve falar durante toda a aula.
Nenhum professor deve ser o agente principal durante toda a aula. O bom professor não se
coloca permanentemente no ponto central”. Através dessa constatação, podemos depreender
que a sala de aula deve ser um ambiente de tentativas, de descobertas, de erros, enfim, um
palco de diversos atores, no qual os alunos precisam estabelecer seus respectivos papeis. Do
contrário, ocorrerá uma defasagem no ensino. No ambiente universitário, a situação se torna
mais delicada, posto que o aluno, profissional em formação, tem autonomia para controlar
seus próprios estudos, o que pode, e tem comumente resultado, em um baixo desempenho
acadêmico de um modo geral.
66

O objetivo natural do ensino é tornar o aprendiz cada vez mais autônomo na sua capacidade de coproduzir fala
em língua estrangeira. Mas em didática, a autonomia do aprendiz toma um sentido um pouco diferente: ela é
concebida como um “desaparecimento progressivo do guiamento” (Tradução nossa)

Ao estudo dos manuais e de suas aplicações ou a um conjunto construído de procedimentos, técnicas,
métodos, o todo articulado em torno de opiniões ou de discursos teorizantes ou teóricos de origem diversa que o
sustentam. (Tradução nossa)
67
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Apesar de as tentativas e erros serem vistos como degraus do aprendizado, a turma
objeto deste estudo não fazia uso desses benefícios. As aulas eram ministradas em língua
francesa, o professor tentava não se colocar na posição de único detentor da fala, havia
sempre a solicitação de participação dos alunos, mas os aprendizes permaneciam calados, não
tentavam responder e, assim, não se permitiam errar. A diferença entre essa disciplina e
aquelas de língua é que nela era necessário uma preparação prévia por parte do aluno, a leitura
de textos, que foi exatamente o que se observou faltar em diversos momentos e por parte
significativa da turma. Contudo, de acordo com Martinez (2009),
Para se comunicar em uma língua estrangeira e para aprendê-la, não podemos nos
limitar à estrita descrição do sistema linguístico. Em sala, permanecer em silêncio e
não olhar o professor nos olhos não revela obrigatoriamente que não saibamos ou
que não queiramos responder, isso pode remeter a um código implícito.
(MARTINEZ, 2009, p.19)

O autor refere-se a não obrigação de expressar-se na língua alvo durante as aulas, e
que isso não significa que o aluno não saiba ou simplesmente não quer responder. O “código
implícito” a que remete o autor poderá ser desvelado, através de meios que consistem em ou
que resultam em práticas inovadoras e motivadoras de exploração das diversas possibilidades
de interação.
2.2 USO DO PADLET
O Padlet surgiu como um recurso para avaliar o nível de interação que os alunos
teriam com um mecanismo extraclasse. A implantação desse recurso tecnológico foi pensada
para favorecer o aprendizado dos alunos por meios não convencionais, nesse caso, o uso de
um recurso desconhecido por todos os alunos.
De acordo com Winter (2014, p.28) o padlet “criado por Nitesh Goel e Pranav Piyush,
funciona como um quadro livre em que se pode inserir texto, fotos, links, vídeos da maneira
que a pessoa julgar mais adequada”, a plataforma ainda permite que o material publicado
permaneça na internet para referência futura. Desse modo, o recurso representa uma página
simples sobre a qual podem ser inseridas diversas mídias através de links que remetem a
outras páginas e suas respectivas mídias.
O padlet pode, então, ser classificado como hipertextual. O criador do termo
hipertexto, Theodore Nelson (apud Xavier, 2009, p.101), define-o como um “um conceito
unificado de ideias e de dados interconectados de modo que podem ser editados no
computador” e/ou uma “instância com a qual se pode (re)ligar ideias e dados”. As
características estruturais do padlet permitem, pontualmente, a inserção de uma diversidade
de publicações interligadas.
Na ferramenta é possível a publicação de um link, que pode levar o aprendiz a outros
tantos ambientes virtuais. O link se define, segundo Antonio Carlos Xavier (2009, p. 192),
como “a ideia motriz do hipertexto”, pois é o fator que oferece a possibilidade de acesso a
outros ambientes. Dessa maneira, segundo o autor, os links podem abrir caminhos para dois
tipos de direção: as formas enunciativas verbais, que levam às palavras, representadas por
textos, e as formas visuais, que levam aos recursos audiovisuais.
Para introduzirmos o padlet na sala de aula, o professor da disciplina primeiramente
perguntou se algum dos alunos conhecia a plataforma ou até mesmo se já tinham produzido
um blog. Para as duas perguntas as respostas foram negativas. Para dar início, então, à
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utilização da ferramenta, o professor mostrou a página inicial do site em francês 68 para a
observação do seu funcionamento, em seguida mostrou um padlet existente resultante de um
trabalho sobre O Pequeno Príncipe. Quando os alunos já estavam um pouco familiarizados
com a página, o professor anunciou que um padlet havia sido criado exclusivamente para a
turma69 de Metodologia, e também que cada aluno deveria acessá-lo e fazer ao menos alguma
publicação sobre os conteúdos da disciplina, sobre a elaboração das aulas que seriam
ministradas à turma de Língua Francesa II e/ou sobre qualquer outro assunto pertinente às
possibilidades de ensino de língua francesa. Por fim, o professor perguntou se os alunos
concordariam que as publicações feitas no padlet fizessem parte da quarta nota da disciplina,
os alunos aceitaram e ainda acharam que a atribuição da quarta nota a essa atividade seria
“mais fácil” que outros meios avaliativos. Contudo, a intenção real dessa avaliação adicional,
assim como a proposta dos três temas segundo os quais era preciso guiar as postagens na
página, era primeiramente reiterar as vastas referências de pesquisa, de propostas de
abordagens e de atividades para o ensino de língua. Em segundo lugar, visou-se analisar o
percurso de elaboração das aulas, bem como ponderar os níveis de mensuração dos assuntos
da disciplina por parte de cada aluno, o seu envolvimento com as metodologias e abordagens
sugeridas pelos textos motivadores.
A primeira publicação dos alunos na página aconteceu cinco dias após sua indicação.
Os alunos apresentaram relativa resistência em fazer suas publicações, mas com as
explicações do professor, eles foram, aos poucos, preenchendo o padlet com muitas
informações relacionadas ao ensino de francês e que poderiam contribuir na elaboração de
suas aulas.
Os alunos fizeram o registro, no padlet, dos sites de pesquisa que utilizaram como
suporte para elaboração e/ou complementação do plano de aula que eles deveriam executar.
Obteve-se afinal um bom resultado, já que cada aluno teve a oportunidade de compartilhar
com os demais os recursos que o ajudaram na elaboração de sua aula. Os alunos também
tiveram a oportunidade de treinar a escrita em francês para fazer a descrição de cada
postagem, o que era exigência da atividade.
Xavier (2009, p.123), ao falar sobre o propósito de um hipertexto, possibilita que nós
acrescentemos esse conceito ao propósito do uso do padlet. O autor diz que “exatamente por
não seguir a lógica habitual de ordenação sequencial do texto em celulose, o hipertexto
apresenta-se como um espaço semântico a explorar ou construir pela intervenção construtiva
e/ou exploratória de quem desejar se aventurar pelos seus labirintos”. O uso do padlet na
turma de Metodologia de Ensino de Francês se propôs, assim como o hipertexto, ser um
espaço de novas práticas de aprendizagem, aliadas aos saberes prévios e a escolhas dos
discentes.
2.3 A PREPARAÇÃO DAS AULAS MINISTRADAS
O padlet foi escolhido para ser um registro da preparação dos alunos da turma de
Metodologia de Ensino de Francês para a aula que eles iriam ministrar para a turma de Língua
Francesa II. Para obter dos alunos a percepção deles sobre o uso de recursos tecnológicos em
sala de aula, foi-lhes submetido um questionário70 no qual eles tinham que responder, entre
68https://fr.padlet.com
69O

padlet da turma de 2015 de Metodologia do Ensino de Francês está disponível em: http://ptbr.padlet.com/ensinodefrances/Bookmarks

70Ver

anexo ao final deste artigo.
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outras perguntas, quais recursos tecnológicos usariam na aula do seu grupo, como se deu a
escolha desse recurso e qual a opinião deles sobre o uso de recursos tecnológicos no ensino.
A maioria dos alunos respondeu ao questionário, expressando seu ponto de vista sobre
o assunto, tendo alguns deles se mostrado bastante criativos nas respostas. Quando
perguntados sobre o motivo de escolher o recurso tecnológico indicado, os alunos disseram
que fizeram a seleção de acordo com os objetivos que deveriam ser atingidos pela turma de
Língua Francesa II e a maioria concordou em dizer que foram influenciados pelo modo como
seus próprios professores haviam utilizado tais recursos. Os alunos concordaram também em
dizer, conforme foi constantemente reiterado na disciplina, que o uso de um recurso
tecnológico não é suficiente para garantir o sucesso de uma abordagem, dependendo, assim,
do professor a aplicação do recurso com uma finalidade determinada e baseada no objetivo da
aula e nas necessidades específicas do grupo.
No questionário, foi elaborada uma questão para sondar, entre os alunos de
metodologia, como eles se portariam em uma dada situação de ensino. A questão 8 que
pergunta “Se você fosse ministrar uma aula sobre o tema ‘passé composé’ e você dispusesse
de dinheiro para adquirir qualquer recurso tecnológico, que recurso você compraria? O que
faria com esse recurso?” As respostas foram bastante variadas e alguns dos alunos, apesar de
não participarem das discussões durante as aulas, mostraram originalidade nas respostas.
Citamos as respostas a essa questão de dois alunos da turma:
Se eu tivesse à minha disposição recursos em valores bem
significativos, proporia o desenvolvimento de um aplicativo para os
sistemas operacionais “Android e IOS” capaz de fornecer lições
interativas não somente para este tema, mas para muitos outros de
outras disciplinas da grade curricular relacionadas ao ensino da língua
francesa na UFPI.
Custeava uma sala de games e instrutores, para ajudar os alunos a
produzirem jogos em francês usando o tema “passé composé”. Depois
cada aluno iria baixar o aplicativo do outro e tentar jogar.
Percebeu-se, portanto, com a aplicação do questionário, que os alunos têm
conhecimento da importância de levar outras formas de abordagem para a sala de aula. Eles
demonstraram então a percepção de que a tecnologia é útil no ensino, mas que sua inserção
em sala de aula deve ser refletida e ligada ao propósito pedagógico, para que ela não seja
apenas um fim em si mesma.
2.4 ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DO PADLET DA TURMA
A implementação do Padlet proporcionou o acompanhamento das escolhas dos sites
de pesquisa utilizados pelos alunos durante a elaboração dos seus respectivos planos de aula.
Dessa forma, foi possível observar os recursos que os alunos estavam utilizando, mas não foi
possível saber quais critérios foram estabelecidos para a escolha de tais recursos, já que a
maioria dos alunos não comentava algo sobre o site escolhido. Ou seja, eles não tiveram o
cuidado de descrever sobre o que tratava o site e, o porquê de selecioná-lo, restringindo-se
apenas a explicitar muito resumidamente o assunto do link sugerido.
Esperava-se que o padlet sugerido para ser um registro da preparação das aulas que
seriam ministradas para a turma de Língua Francesa II contivesse, em sua essência,
publicações de materiais que seriam ou que poderiam ser utilizados pelos grupos. Analisando
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as publicações, percebeu-se que alguns alunos inseriram links de sites que davam acessos a
exercícios, atingindo assim o objetivo principal da atividade, porém, a maioria dos alunos não
descrevia o que colocavam no mural, inserindo apenas o link do site.
Constavam, entre as publicações dos alunos, links de sites com exercícios, indicações
de músicas, filmes e livros e outras sugestões de temas úteis ao ensino e aprendizagem de
língua francesa. Os alunos relutaram em iniciar as publicações no padlet, mas com o incentivo
insistente do professor da disciplina, as publicações começaram a surgir e deixaram o padlet
da turma repleto de informações em sua maioria pertinentes, que podem ser observadas nas
seguintes imagens:
Imagem 1

Imagem 2
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Imagem 3

Imagem 4

2.5 QUAIS OS RESULTADOS DO USO DO PADLET?
O uso do padlet fez com que os alunos conhecessem uma nova plataforma, pois
nenhum deles sabiam, antes da tarefa proposta, da existência do recurso. Os alunos
demoraram para publicar no padlet, tal fato pode estar ligado à mesma falta de participação na
sala de aula. Viu-se, pois, que depois do incentivo do professor da disciplina, os alunos
ganharam ânimo para começarem as publicações. Acredita-se que a necessidade de
participação no recurso virtual tenha favorecido a interação que se mostrara dificultosa na sala
de aula.
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Com essa tarefa, os alunos despertaram em si a capacidade de fazer e compartilhar
pesquisas em sua maioria relevantes e também de exercitar sua criatividade no teor das
publicações e, consequentemente, na elaboração das atividades a serem aplicadas. Poucas
intervenções na página se mostraram desligadas da proposta inicial. Pode-se dizer então que o
objetivo proposto com a inserção do padlet na disciplina de Metodologia de Ensino de
Francês foi parcialmente alcançado, restando aos alunos o detalhamento das publicações e
maiores informações sobre a preparação da aula de cada grupo.
3. CONCLUSÃO
Este estudo intencionou exemplificar como o recurso tecnológico padlet pode ser
utilizado no processo de formação docente. Para tanto, observou-se no início as características
da turma de Metodologia de Ensino de Francês, levantando hipóteses sobre motivo das
dificuldades apresentadas pela turma. Após a análise, discutiu-se sobre temas como
autonomia, o lugar do erro no aprendizado e a inserção de recursos tecnológicos no ensino.
Dessa forma, analisou-se, por meio de questionário, da observação na turma e das
publicações no padlet, como os alunos agiram na preparação das aulas que seriam ministradas
por eles à turma de Língua Francesa II.
Uma das conclusões a que chegamos é a de que o uso de um recurso tecnológico de
maneira pragmática e com a finalidade de fomentar o conhecimento dos alunos é um fator
benéfico ao aprendizado, visto que seu uso pode tornar ativo na disciplina um aluno que não
participa da aula, por exemplo.
Leva-se, com o uso desse recurso, à nossa prática docente a inquietação da busca de
novos meios para despertar no aluno o gosto pelo aprendizado e pela autonomia, a capacidade
da construção do próprio conhecimento e, principalmente, o despertar da criatividade, fator
tão frequentemente negligenciado. O estímulo da criatividade, juntamente com a aquisição do
conhecimento alvo e o avivamento da criticidade dos alunos, quanto à finalidade dos recursos
tecnológicos, demonstram ser fatores necessários às salas de aula que pretendem formar
alunos transformadores e autônomos, sobretudo aqueles que se encontram em formação para
a docência.
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ANEXO
Questionário que os alunos responderam:
1) Por que vocês escolheram essa(s) tecnologia(s)?
2) Vocês pesquisaram sobre como utilizar essa(s) tecnologia(s)?
3) A recordação de alguma(s) aula(s) na(s) qual(is) vocês eram alunos influenciou na
escolha desse(s) recurso(s)?
4) Qual a opinião de vocês sobre o uso de tecnologias em sala de aula?
5) Vocês, enquanto alunos, sentem-se mais motivados quando o professor utiliza um
recurso tecnológico na aula? Essa motivação (ou não) de vocês influenciou no
planejamento da aula?
6) Você já viu um uso de tecnologia que não foi relevante?
7) Como um recurso tecnológico pode ter um benefício na aprendizagem? O que
fazer para os recursos tecnológicos terem resultados pragmáticos? Dê um exemplo
específico desse uso.
8) Se você fosse ministrar uma aula sobre o tema “passé composé” e você dispusesse
de dinheiro para adquirir qualquer recurso tecnológico, que recurso você
compraria? O que faria com esse recurso?
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O ESPAÇO DÍLUIDO NA OBRA “INQUILINA DO INTERVALO”, DE
MARIA LÚCIA DAL FARRA
Ingrid Suanne Ribeiro Costa (UFPI)
Orientador: Dr. Carlos André Pinheiro (UFPI)
Resumo: Este trabalho pretende analisar o livro Inquilina do intervalo (2005), de Maria Lúcia dal Farra, a
partir das teorias sobre o espaço ficcional, mostrando que através de um processo de redução estrutural, a
categoria do espaço presente no texto denuncia questões culturais e humanas. Destacaremos a representação do
espaço em diluição, através da transformação e destruição do espaço, e a busca pelos personagens da própria
identidade. Para tanto, usaremos de imagens conotativas e denotativas em ruína, temática comumente encontrada
nos contos analisados: “O domingo”, “A prisão”, “Diário adolescente, pág. 1”, “Diário de adolescente, pág. 2”,
“Desconstruindo Helena” e “A noite”. O espaço literário é, portanto, o objeto da nossa pesquisa e será tratado
através de uma perspectiva interdisciplinar, considerando as pesquisas oriundas de outras áreas do conhecimento.
Como a Filosofia (com a literatura de âmbito espacial) com a estruturação de rever a visão fenomenológica, a
Geografia com abordagem do processo de humanização do espaço e a Arquitetura. Para o geógrafo Milton
Santos (2014) o espaço é um aglomerado de objetos e de relações que se realizam entorno deles. Enquanto para
o filósofo Merleau-Ponty (2006) é definido a partir da percepção do sujeito e das coisas posicionadas no campo
da visão. Já para Bachelard (2008), o espaço mantém as relações valorais com o ser humano. Utilizaremos,
também, Bauman (2005) e outros teóricos para evidenciar como os personagens com o espaço diluído
posicionam-se individualmente e socialmente.
Palavras-chave: Espaço ficcional. Diluição espacial. Ruínas. Identidade.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Maria Lúcia dal Farra vem cada vez mais atraindo para si a atenção do público e da
crítica especializada dada à grandeza estética das suas obras e por marcar tensões humanas
que apontam para uma nítida experiência de vida. Foi vencedora do 54 º Prêmio Jabuti (o
mais relevante para escritores brasileiros) na categoria poesia com a obra Alumbramentos.
Dentre seus temas mais constantes destaca-se a representação contemporânea da mulher – ao
mesmo tempo, fonte de desejo e retratado de uma tradição. É por acreditar no valor estético
da obra, Inquilina do intervalo, que achamos de bom grado produzir um conhecimento
científico que venha a elucidar as suas questões mais relevantes, além de proporcionar um
olhar crítico para o seu único livro de contos, até o presente momento, já que a crítica se volta
costumeiramente para a produção lírica.
Na obra Inquilina do intervalo percebe-se que os personagens centrais, na maioria
mulheres, buscam a sua própria identidade, seja pela relação familiar ou pela fuga da
sociedade. A solidão acaba sendo inevitável, além do desejo da exteriorização dos ambientes
que aprisionam o ser. O tempo incerto rege a maioria dos contos, os personagens preferem
estar em constante intervalo entre o presente e o passado. Contribuindo, assim, para a não
permanência num espaço meramente delineado, ocorrendo a diluição espacial pelos
sentimentos e pelo esquecimento. Portanto, a efemeridade nesses lugares possibilita a
destruição tanto do espaço como dos personagens.
Observa-se que a categoria espacial é bastante evidente nos contos e se apresenta de
maneira diferenciada por está em constante diluição, possibilitando o entendimento tanto
social como psicológico dos personagens. Desse modo, objetivamos analisar os contos através
das teorias do espaço ficcional por meio da perspectiva da representação espacial que,
segundo Brandão (2013), varia de acordo com as relações valorais e culturais do homem com
o espaço.
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O espaço literário é, portanto, o objeto da nossa pesquisa e será tratado através de uma
perspectiva interdisciplinar, considerando as pesquisas oriundas de outras áreas do
conhecimento. Ressalta-se que o espaço habitado é definido de diferentes maneiras, pelos
estudiosos que desenvolvem pesquisas sobre esse tema. Para o geógrafo Milton Santos (2014)
o espaço é um aglomerado de objetos e de relações que se realizam entorno deles. Enquanto
para o filósofo Merleau-Ponty (2011) é definido a partir da percepção do sujeito e das coisas
posicionadas no campo da visão. Já para Bachelard (2008), o espaço mantém as relações
valorais com o ser humano. Por isso, o espaço para Literatura, segundo Brandão (2001), é o
aglomerado de indicações tanto abstratas como concretas que formam um sistema variável de
relações, viabilizando a identificação da individualidade do personagem como sendo uma
identidade relacionada com o espaço e mediada por valores que dependem da nossa
percepção.
Observaremos o espaço, nos contos analisados, através das ruínas, que podem ser
simbólicas, sendo apresentado como efêmero, com a sua constante destruição, transformação
e envelhecimento das formas. Essa efemeridade é percebida pela mudança da percepção
espacial e destruição de lugares íntimos associados a sentimentos dos personagens que,
segundo Brandão (2001), pode provocar a dupla morte tanto do sujeito nos lugares como dos
lugares no sujeito.
Desse modo, buscaremos mostrar a dimensão simbólica do espaço e sua ligação com
questões fenomenológicas, o jogo dialético entre interioridade e exterioridade do espaço e a
imagem do espaço diluído como referência à sociedade segregadora contemporânea a fim de
compreender as relações íntimas e sociais dos personagens com os espaços habitados, e como
a categoria espacial delimita a fragmentação indenitária do ser através da desconstrução e do
esquecimento.
2. DESENVOLVIMENTO
Em alguns contos do livro Inquilina do intervalo verifica-se a representação do
espaço em ruínas, especialmente, os mais íntimos como a casa. Todavia, as ruínas são mais do
que meras destruições espaciais deixam, também, vestígio da nossa existência, uma vez que
antes de serem ruínas eram lugares com funcionalidade para o homem. De acordo com
Merleau-Ponty (2011), diversas maneiras de ser ou de viver permanecem acomodadas nas
ruínas e para Tuan (2013) as ruínas contribuem para a percepção da imensidão do tempo. Por
isso, a arquitetura, conforme Rasmussen (1998), é uma arte que mais do que vê-la devemos
vivenciá-la, pois está intimamente interlaçada à vida cotidiana do indivíduo, desde o
nascimento até a morte, sempre habitamos um lugar.
Vale ressaltar que desde a modernidade estamos em um acelerado processo de
liquefação, pois rapidamente fluímos de um uma forma para outra, buscando, principalmente,
o nosso bem estar individual, segundo Bauman (2005). Contribuindo, para que nossa
identidade seja fragmentada e que com tantas transformações haja inevitavelmente uma
diluição do ser. Consequentemente, na contemporaneidade o ajustamento de fragmentos para
formação de um todo consistente e coeso, formando uma identidade fixa, soa como um fardo,
uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha.
Assim, mesmo as ruínas com a fragmentação espacial incumbem vivamente
recordações da existência do homem no espaço ao acomodarem as diversas formas do
indivíduo ao longo de sua vida, apresentando-se como metáfora da memória. As ruínas, então,
são destruições de um espaço físico que mantém a memória do indivíduo que habitou esse
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espaço erguido anteriormente e com a sua desconstrução, metaforicamente, simboliza a
constante fragmentação do sujeito contemporâneo.
No conto “O domingo” a casa é o espaço representado que acaba sendo destruída pela
explosão de uma bomba. A família que morava nessa residência era provida de uma ótima
condição financeira, por a casa ser caracterizada como alta. Mas, com a morte do patriarca a
herança passou a ser cobiçada e causadora da segregação familiar.
Na casa alta e assombrada da rua principal, morava uma família de cinco filhos e
muitas propriedades. Até que a morte não separou a viúva do marido, a família se
manteve unida e feliz. Eram três filhas e dois filhos, número ideal para a divisão de
uma herança bem equilibrada e polpuda, trabalhada com vistas à felicidade e o bemestar de todos. (DAL FARRA, 2005, p. 17)

O excerto acima inicia o conto de modo irônico, sendo compreendido no decorrer da
leitura, pois com a morte do pai houve a segregação familiar. O patriarca da família tratava os
seus filhos, praticamente, como escravos, por isso o lar é denominado como assombrado. Já
que, segundo Holanda (1995), no Brasil colonial cultuava-se a família patriarcal e muitas
dessas características ainda permeiam a cultura contemporânea “em que a própria palavra
família, derivada de famulus, se acha estritamente vinculada à ideia de escravidão, e em que
mesmo os filhos são apenas os membros livres do vasto corpo, inteiramente subordinado ao
patriarca, os liberi.” (HOLANDA, 1995, p. 81)
Pois, nos domingos era sagrada a reunião familiar e tudo ocorria de modo artificial, o
pai praticamente não convivia com os filhos, os quais deveriam agir conforme as ordens do
progenitor. E, justamente, em um domingo tudo explodiu o avião que matara o pai e o desejo
de cada um dos cincos filhos pela herança. Foi, então, que os irmãos se tornaram inimigos e a
mãe possuía sonhos frustrados de ostentação.
O egocentrismo tomou conta dos familiares que passaram a se sentirem como o centro
do mundo. Cada membro partiu para um local diferenciado e até mesmo a matriarca se
desintegrou do próprio lar. A aspiração pela herança anulou totalmente a harmonia e a união
aparente dessa família. E a reunião para a leitura do testamento teve que ser anunciada pelo
jornal.
Vale ressaltar que a mesa de geometria redonda proporciona uma posição de igualdade
entre os membros da família, diferentemente da mesa quadrada, mostrada no conto em
analise, que contribui para a representação da família hierárquica. Os familiares até desejavam
dissimuladamente uma mesa redonda para possibilitar a visualização de todos, entretanto a
atual circunstância de desunião e o interesse de cada familiar sobre o testamento causava uma
hierarquia simbolizada pela mesa quadrada.
O relógio fora o presente que a terceira filha deu a mãe, enfeitando a lareira da
residência. No entanto, em um determinado momento da reunião, na leitura do testamento,
esse relógio explodiu e destruí toda casa. A terceira filha preferiu a morte de todos os
familiares a fim de marcar a destruição completa da família. Visto que, para Holanda (1995),
a personalidade da criança é formada através das tradições, especialmente, as familiares. E
como a terceira filha estava sensível à morte do pai, que era o sustentáculo da família, decidiu
que a casa também deviria ser arruinada. Já que, primeiramente, houve a destruição da família
patriarcal, em seguida, a segregação familiar e nada mais justo do que também haver a ruína
do lar.
Constata-se que o espaço da casa nesse conto abriga, especialmente, os membros de
uma família que culturalmente se caracteriza de modo patriarcal. E com a morte do patriarca
houve a destruição de toda uma estrutura familiar que tradicionalmente se mantinha. A
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explosão da residência simbolizou com veemência a destruição total da família patriarcal que
um dia aparentou ser unida e feliz. Maria Lúcia dal Farra culmina de modo intenso a diluição
do espacial, como consequência da segregação familiar, através da destruição do lar, pois esse
espaço simboliza a conivência em família e como houve a desintegração dos familiares a casa
passa a ser vista como desnecessária.
Já no conto “A prisão”, a ruína familiar ocorre com a prisão do pai da família, que
mesmo desestruturada deseja e luta pela permanência no lar. Além de retratar a busca pela
liberdade da personagem principal que está descobrindo a própria identidade.
No início do conto a personagem principal, uma menina, ao ir à escola um camburão
da polícia passa por ela e um preso a acena, mas ela não reconhece quem o seja. A garota,
logo, pensa nos motivos que levaram esse homem a lhe dá com a mão, causando lhe ânsia e
mal estar.
A garota se considera cumprisse desse homem, que viu no camburão da polícia, se
sentindo imunda com a situação. A rapidez com que tudo aconteceu possibilitou que ela
experienciasse essa situação de modo fugaz, causando a incerteza da sua própria identidade.
Segundo Merleau-Ponty (2011), a identidade do movente flui por meio da experiência. A
personagem com a situação presenciada se atribuiu da personalidade do preso, personificando
o seu ser de modo movente com a experiência ocorrida.
Socialmente um preso é tido como um transgressor do bem estar dos indivíduos que
compõem a sociedade, por isso lhe é tomada a liberdade como medida de punição e
reabilitação. Para Foucault (2013) a prisão priva a liberdade do indivíduo a fim de reabilita-lo
para a sociedade, no entanto não é bem isso que ocorre, pois muitos sujeitos que já forma
presos tornam a cometer novos crimes.
Foucault (2013), também, comenta que o corpo durante muitos anos sofreu a punição
com o suplício, mas atualmente a alma é visada para reabilitar o sujeito preso, através do
encargo de consciência do erro e de que o trabalho dignifica o homem. Mesmo assim, o corpo
sempre continuará sendo o alvo da punição, uma vez que o corpo é responsável por abrigar a
alma. Então, na modernidade o corpo ainda permanece sendo objeto punitivo, sendo exigido
por uma microfísica do poder a sua docilidade através dos aparelhos e instituições sociais,
como a prisão, a escola, a família e a religião. Colocando o corpo como funcionalidade e
materialidade de acordo com as necessidades da sociedade, que usa da disciplina para formar
sujeitos obedientes. Com isso até mesmo a arquitetação dos espaços influência essa disciplina
com a criação, por exemplo, dos panoptismo nas prisões.
De acordo com Bauman (2005), desde a modernidade vivemos constantemente na
ambivalência entre a liberdade e a própria prisão, em que muitas vezes desejamos mais
liberdade, porém a sociedade nos aprisiona com as imposições das responsabilidades. A
garota mesmo não estando presa legalmente se considera aprisionada por ter transgredido
fantasiosamente o próprio ser com a ambivalência da sua personalidade, desejando punir o
seu corpo ao ser crucificada como Jesus. Na citação abaixo se observa esse estado de
ambivalência que a personagem vive.
Donde veio todo esse lixo? Será que debaixo dessa pudicícia e cordura em que ela se
pensa, se esconde nela um mostro que espreita uma brecha para saltar? Terá ela um
lobisomem dentro de si, prenhe das atrocidades de que falam? Será ela duas como o
Doutro Jéquil? Ou muitas mais como aquela moça que tinha um bocado de
personalidades contraditórias e que era inocente da existência delas, pois que jamais
se encontravam? Como saber com certeza que com ela não ocorreria o mesmo
fenômeno? (DAL FARRA, 2005, p.40)
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Sendo possível identificar que a garota está em transformação, o seu ser está em
diluição acarretada pelo acontecimento ocorrido, ao buscar a própria identidade. Além disso, a
mesma menina perdera recentemente uma amiga, concluindo que a morte é a única coisa
sólida e certeira e que constantemente passamos por mudanças provocadas pelas
circunstâncias. E sendo a casa considerada, pela garota, como responsável por abrigar os
sonhos e as lembranças das múltiplas personalidades vividas anteriormente, por isso o seu
quintal lhe proporciona viagens intermináveis pelo mundo.
Com essa situação a mãe da garota, logo, conversa com a filha e diz que somos como
uma colcha-de-retalho, formados por vários pedaços diferentes que nos torna indivíduos
únicos. Segundo Bauman (2005), nossa identidade é constituída por diferentes personalidades
que se moldam de acordo com as situações vivenciadas, assim a identidade na
contemporaneidade é intensamente causadora de ambivalências e posta em debates
existenciais.
A menina, no desenrolar do conto, descobri que o homem que a acenou de dentro do
camburão da polícia era o seu pai, que tinha sido preso por conduzir uma facção comunista.
Essa situação causou a degradação familiar, pois o pai conduzia também a família, e a mãe
passa a ser a única responsável por sustentar a família mesmo com a ameaça de despejo do
lar, que configuraria a destruição das lembranças familiares, como pode ser visto no excerto
abaixo.
E os móveis, as nossas coisas, os nossos guardados, as nossas lembranças – para
onde vão, para o meio da rua? É como se a vida deles, num átimo, se desventrasse e
ficasse exposta à execração pública! Ai, adeus lar! Adeus minhas horas de
felicidade! Adeus venturosa infância! Adeus memórias do pai! Adeus querido
quintal – adeus, meu inesquecível carrossel de sonhos móveis! (DAL FARRA, 2005,
p. 48-49)

A aflição por perder a casa da família é aceitável, segundo Bachelard (2008), o lar
mantém a fixação das lembranças familiares e abriga os valores de sonhos. Para Tuan (2013)
a residência também é o lugar dos ritos dos membros da família, além de ser um reservatório
de lembranças e sonhos, principalmente quando há laços afetivos do homem com o meio
ambiente que vive. Visto que “ser despejado, pela força, da própria casa e do bairro é ser
despido de um invólucro, que devido à sua familiaridade protege o ser humano das
perplexidades do mundo exterior.” (TUAN, 1980, p. 114)
Dessa maneira, a mãe luta pelo o não despejo do lar, afrontando a todos com o
afiadíssimo e pesado machado de cortar lenha, que simboliza o comunismo. A atitude da mãe
causa a garota orgulho e a demostra como as incoerências da vida fazem do ser humano a
primeira e a mais ímpar maravilha do mundo. “De todos os momentos da sua vida, esse teve a
significação mais funda e inesquecível! Foi quando a filha mais velha, absorvendo a evidência
que veria do gesto duplo dessa inesperada mãe, pôde deixar por fim a prisão em que havia se
encarcerado, meses antes.” (DAL FARRA, 2005, p.49)
Compreende-se que a personagem principal do conto, “A prisão”, teve sua identidade
aprisionada quando um preso no camburão da polícia a acenou, assim a sua personalidade
fora tida como fragmentada pela situação. E somente a casa é o único local que guarda com
segurança as lembranças, por essa razão a mãe passou a ser responsável por sustentar toda
família e impedir que o lar fosse destruído. Apenas no final do conto, quando a garota viu a
garra e a determinação da mãe conseguiu libertar-se da prisão fantasiosa que a aprisionava,
reconhecendo a própria identidade, que mesmo composta por vários fragmentos se reintegra
em meio aos desafios cotidianos e se mantém protegida na casa.
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Comparando os contos “O domingo” e “A prisão” verifica-se que a casa é o espaço
evidenciado. No primeiro conto, o desejo da destruição do lar é apresentado por meio da ruína
familiar provocada pela morte do patriarca. Já no conto “A prisão” o patriarca também é
desvinculado do lar, no entanto existe o medo da família em ser despejada. Sendo assim, nos
dois contos há em comum a ruína familiar, com a morte e a prisão do progenitor da família,
acarretando a destruição espacial da casa, que simboliza a união familiar, ou o medo da perda
desse espaço que conserva as lembranças familiares.
No conto “Diário adolescente, pág. 1” a autora coloca em evidência a relação da
personagem com o quarto, espaço mais íntimo de uma residência, por meio da percepção do
corpo, havendo uma busca pela identidade da adolescente na tentava de explicar a si mesma
quem de fato seja.
No início do conto ocorre a determinação do tempo, em que numa madrugada a
personagem se considera como coisa a fim de procurar a si mesma. Ela utiliza os sentidos
sensoriais e os pensamentos futuros, que pessimistamente foram destruídos com as desilusões
dos seus sonhos, para caracterizar-se como solitária e comparar-se a um caramujo que carrega
a morada sozinha, desconhecendo o próprio habitante que seria ela mesma. O espaço
demostra a solidão da personagem que se denomina como carregadora de uma casa vazia, ao
desconsiderar a própria existência, denominando-se como não habitante da residência, apesar
de ter a certeza que esse espaço a pertence.
É um quarto. Quatro paredes brancas – como se não bastasse a luz de fora. Numa, há
a porta que abre puxada para dentro ou para fora – no que dá a impressão de
pertencer a todos. Há também uma janela de venezianas e vidraça. Venezianas com
olhar baixo. Vidraça opaca separando claridade ou escuridão. O certo é que eu
pretendia – aqui! – fabricar o mundo. Com o sol e lua e demais consequências. O
furor das criações habitava minhas veias. Esperanças? A gente sempre vê brilhando
na incerteza. (DAL FARRA, 2005, p.33)

Em seguida, na citação acima, a adolescente defini o espaço que está como sendo o
quarto, local que, para Bachelard (2008), ficamos sozinhos com as nossas intimidades nos
causando um quadro de devaneio interminável. Além de que, para Rasmussen (1998), o
objeto da arquitetura é oferecer um enquadramento para as pessoas, logo os cômodos em
nossas residências favorecem essa emolduração, através das relações designadas pelo modo
como vivemos e nos movemos nesses espaços.
E é, justamente, isso que ocorre com a personagem que confessa que sonhava no
quarto, criando o que bem desejava, mas o pessimismo a abate, as incertezas da vida
prevalecem sobre os sonhos e as janelas transcendem distintamente a claridade da escuridão
que é esse recinto. As janelas possibilitam a verificação do espaço exterior e a iluminação do
espaço interior da residência. No entanto, a janela no conto é descrita com o olhar baixo,
estando pouco aberta, mesmo assim ainda continua tendo a função de iluminar, apesar das
incertezas e do encasular da adolescente no quarto.
Destaca-se que a porta, de acordo com Bachelard (2008), simboliza a realização da
vontade de sairmos de onde estamos para buscarmos as tentações das conquistas. A porta
pode está fechada, evidenciando o fechamento do ser na própria intimidade, aberta,
representando o desejo de fuga para o mundo, ou entreaberta, em que o indivíduo preserva
tanto a intimidade como os sonhos de descobertas do que lhe está a fora. A personagem no
seu estado de incerteza afirma que a porta é puxada tanto para ficar fechada na sua intimidade,
como também pode ser aberta para os desejos do mundo, determinando que a porta do seu
quarto pertence a todos e a eles é dada a possibilidade de abri-la ou fecha-la.
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A personagem decidiu, então, se encontrar dentro de si, observando as sensações do
seu corpo, provocando-lhe medo e recordações do seu passado. Para Bachelard (2008) existe
o espaço do interior e do exterior, em que o exterior representa tudo o que está a fora da nossa
intimidade e o interior é a nossa própria intimidade enquanto indivíduo; e ao adentrarmos
profundamente na nossa intimidade sentiremos medo que não vem do exterior ou de nossas
lembranças, mas sim do próprio ser.
Maria Lúcia dal Farra denomina muito bem o espaço exterior e o espaço interior nesse
conto, visto que o espaço exterior seria tudo o que está fora do quarto da personagem, e o
quarto juntamente com as relações com o corpo da adolescente é o espaço interior, o qual é
preferível para as primeiras descobertas da adolescência.
Sei que há muita coisa no lastro dos meus olhos. Coisas incapazes de serem
apreendidas por quem está do lado de fora dos faróis. O meu olhar queima as minhas
sobrancelhas. Tento justificar a ênfase, buscando alguma coerência no que vejo,
usando-as como acento. Impossível. Meus olhos são oblíquos e profundos e parecem
estar em órbita confusa pelo espaço, muito fora de mim. Penetro-me como avestruz,
não porque goste de desfossilizar algum pensamento. Mas deixem-me no meu
santuário: posso até diverti-los com a minha sina. (DAL FARRA, 2005, p. 34)

A adolescente, como se verifica no excerto acima, até reconhece que existe um mundo
desconhecido e vasto fora de si, mas também sabe que a sua intimidade pertence somente a
ela. E o que ela ver é incoerente com o que os outros vêm, sentindo-se ainda mais confusa
quando está fora do seu interior, que considera como santuário. Preferindo, portanto, penetrase profundamente e permanecer somente no espaço interior. A categorização pela preferência
da personagem pelo espaço interior é feita através do olhar que se dirige ao mundo, mas ao
mesmo tempo está preso ao corpo do indivíduo. Dessa maneira, a personagem ao visualizar o
que está a fora se torna confusa no espaço, optando permanecer no quarto.
Maria Lúcia dal Farra metaforicamente utiliza os sentidos corporais para demostrar o
desejo da personagem de primeiramente se descobri para que posteriormente, talvez, se
disponha ao espaço exterior. A adolescente, independentemente, das situações prefere
continuar fechada em si, sendo notório através da descrição da mão fechada, que não aceita
ajuda de outra pessoa, considerando-se que somente sozinha descobrirá quem de fato é. Julga,
também, o mundo como bazar em que muitos já se voltaram a ele, entretanto não tiveram um
olhar individual, pois o virão com os olhos dos outros.
Com isso, a adolescente está disposta a inventar, quando se destinar a esse exterior,
uma nova crença que passará primeiramente pelos seus princípios interiores, mas para isso é
necessário primeiramente explicar para si qual a sua identidade ao compreender a
transitoriedade que comanda a adolescência, estando preparada para se designar as arestas
agudas que maltratam o homem no mundo.
O mundo é tido como estranho e paradoxal para a personagem. O contato dela com o
exterior não lhe traz satisfação, preferindo permanecer no seu interior. E paradoxal, porque
muitos indivíduos se postam ao mundo com o olhar do outro. Dessa forma, a adolescente opta
pela busca do que de fato o mundo pode ser para ela. Merleau-Ponty (2011) acredita que o
interior e o exterior se tornam uma relação incompreensível quando o idealismo faz o exterior
imanente ao indivíduo e o realismo submete o exterior a uma ação casual dependendo da
situação experienciada. Ou seja, o exterior dependerá do interior para que seja compreendido
de modo subjetivo e claro ao homem, havendo uma dialética entre a interioridade e
exterioridade do espaço.
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No conto “Diário adolescente, pág. 2” supõe-se a continuidade do conto anteriormente
analisado devido ao mesmo estado de busca da adolescente, por sua existência no mundo,
além da fragmentação do indivíduo e o isolamento em si mesmo.
Estou trancada em meu quarto. O resto do mundo está lá fora, depois da fechadura e
por trás da janela, e só posso escutar o ruído distante das coisas que todos dizem e
fazem – sem mim. Mas não há diferença alguma, visto que nada muda e que nem
gritos ouço deplorando a minha ausência. Ninguém imagina quão distante estou de
todos, pois que não há apenas uma frágil porta entre nós: existe, sim, um maciço e
elevado muro de prisão, de sorte que não sei quem está dentro ou quem está fora. E
nem isso, importa, pois que permaneço, antes de estar lá ou cá, sempre dentro de
mim: esta a minha morada definitiva. (DAL FARRA, 2005, p. 71)

Com o trecho acima, observa-se que a personagem permanece no quarto e o mundo
ainda lhe continua pouco atrativo. Para a adolescente as pessoas que estão no mundo não
sentem a sua ausência, havendo mais do que uma porta que os separe, há uma parede que
permite o desconhecimento, tanto de quem está no mundo como a ela mesma. Bauman (1998)
afirma que na pós-modernidade as incertezas ocasionam ao sujeito a busca pela identidade
individual, deixando de lado a insegurança ontológica ao preferir procurar a si mesmo ao se
encaixar socialmente, recusando o que os outros querem que sejamos. E o estar no mundo
configura o estar em casa, pois na intimidade alcançamos a redenção de sermos nós mesmos.
Por isso, mesmo que adolescente se destine ao espaço exterior, mundo, continuará
presa a própria individualidade, uma vez que o corpo mais do que o quarto é o seu espaço
interior, que caracteriza como morada definitiva. Referindo-se ao que Bachelard (2008)
afirma que sabemos da existência do espaço exterior, mundo, mas preferimos na maioria das
vezes permanecermos no nosso interior e só nos dirigimos ao exterior pela inquietação do ser.
O fechamento da personagem dentro de si é tão profundo que a solidão lhe envolve
por completo, sabendo que nem mesmo os vermes lhe encontrarão quando estiver morta. O
corpo é a sua morada definitiva, sendo conhecido por meio do aprofundamento no interior.
Segundo Tuan (2005), o corpo é o nosso cosmo mais íntimo, em que sentimos a sua
harmonia. Todavia, a adolescente confessa que com essa sua permanência total no próprio
interior, a solidão a arrebata, causando-lhe tristeza e mais lamentações do que o profeta
Jeremias.
Uma luz é destinada de cima do teto para todo o espaço do quarto, salientando a
existência da adolescente que por um instante saiu da escuridão existencial que lhe
aprisionava. Entretanto, ela se fecha ao se desintegrar apenas a luz que ascende do abajur,
preferindo essa que pode comandar de modo dirigido a iluminação da parte do corpo que
deseja ativar.
Desse modo, a adolescente tenta, através da luz dirigida, que ela mesma comanda, sair
da penumbra da solidão que se encontra. Porém, ela se considera neutra a qualquer
iluminação, nenhuma luz pode refletir quem de fato seja. Para Merleau-Ponty (2011) a
iluminação é aquilo que assumimos e que aparamos de acordo com as nossas normas. Por
isso, independente da iluminação que se sobreponha a personagem, somente ela de acordo
com os seus desejos comanda o que será iluminado.
Em seguida, a personagem reafirma que está no tempo de se recolher em si mesma. E
ao se olhar no espelho, com ajuda da iluminação do abajur, percebi que não conseguirá se vê
por inteira, mas através do seu reflexo se observa existente, principalmente, por se considerar
como coisa e por depender das coisas que rege o mundo. E sobre as coisas e o mundo,
Merleau-Ponty (2011) afirma que, existem duas formas de ser: o ser em si, quando os objetos
estão estendidos no espaço, e o ser para si, quando utilizamos a percepção para nos
consolidarmos no mundo. Pode-se inferir que a relação da adolescente com o espelho
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demostra o ser para si, em que ela se percebe existir por meio da percepção do próprio
reflexo.
Mesmo a adolescente se reconhecendo existente por meio do corpo que foi iluminado
e refletido no espelho, ela se considera fragmentada, e ainda afirma que só se torna completa
quando não tem a consciência de existir. De acordo com Bauman (2001) “Estar inacabado,
incompleto e sub determinado é um estado cheio de riscos e ansiedade, mas seu contrário
também não traz um prazer pleno, pois fecha antecipadamente o que a liberdade precisa
manter aberto.” (BAUMAN, 2001, p. 81). Por essa razão, a personagem paradoxalmente só se
diz completa quando tem a consciência de não existir e se percebe como existente quando
fragmentada, preferindo está em constante fragmentação, ruindo o seu próprio ser para se
sentir livre. Configurando o que Tuan (2005) reconhece que estamos cada vez mais cientes
das nossas incertezas e por meio dela que buscamos, mesmo que fragmentados, a nossa
existência.
E as minhas pernas, moldura de que quadros? E a minha barriga, vácuo no quarto, e
o meu umbigo, botão do abajur, e a minha cabeça, bueiro onde se despejam as águas
da chuva. As minhas mãos já foram menores e mesmo agora, neste momento em que
me esforço por me desembaraçar de tudo, elas me assombram. Ah, as minhas mãos!
Dez pontas, dez prolongamentos, dez pontos cardeais! Eu já as usei devotadas às
roupas, aos remendos caseiros com que toda garota prova ser doméstica. Elas quase
me auxiliaram na cozinha, um ou outro prato quebrada, cacos desmentindo minha
vocação. [...] As minhas mãos, sem setas, espontâneas: por que nunca usaram seu
regaço de ofertas? São nesta noite celas que me prendem e soltam sonhos. Barras
descarnadas. Brinquedos quebrados. Enquanto isso, a dor é um sopro, uma
respiração que me impele a prosseguir. Minhas mãos se tornaram, isso sim,
alambique de suores. (DAL FARRA, 2005, p. 73)

A personagem, na passagem do conto descrita acima, compara parte do seu corpo com
locais e objetos do quarto. E as mãos são responsáveis por orienta-la espacialmente, além de
caracterizar a própria identidade como uma mulher não doméstica, representado pela quebra
dos pratos, que simbolizam a ruína de uma cultura tradicional em que as mulheres deveriam
se dedicar somente ao lar.
Dal Farra utiliza a imagem das mãos para indicar para onde a personagem deve seguir,
funcionando como setas e celas que prendem sonhos passados e soltam sonhos futuros com a
adolescência. A imagem das lembranças da infância é representada pelos brinquedos que
estão quebrados, salientando a ruína do passado infantil e a realidade de que a personagem se
encontra em uma nova fase da vida, causando-lhe medo e dor, impedindo que a adolescente
prossiga. E as mãos que indicam, ficam indecisas, suando com tanta ansiedade e incertezas.
Uma vez que, para Mearleau- Ponty (2011), as mãos mais do que apalpar apresentam a nossa
experiência tátil com o mundo, dando a ilusão de estarmos presente em todas as partes e não
estarmos situados em parte alguma.
A adolescente usou o corpo para conhecer a si mesmo e considerar-se como dividida,
fragmentada, escolhendo a mão para tentar ter uma relação com o mundo que a envolve. Vale
lembrar que, para Tuan (2013), o corpo humano é a parte do universo que mais intimamente
conhecemos, sendo mais que uma condição para experienciar o mundo, possibilita novas
observações que carrega funções fisiológicas conduzidas de emoção e de experiências sociais
e íntimas, além de possuir uma habilidade espacial que nos direciona e nos põe em contato
com o mundo por meio dos sentidos sensoriais.
Portanto, a adolescente se fechou profundamente no seu interior com o objetivo de
encontrar a sua própria identidade, ao constatar a relação que possui com o mundo como
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fragmentada, provocando-lhe lembranças de infância e atenuando a necessidade de buscar
meios que proporcione o contanto com esse mundo sem perder a subjetividade.
Percebe-se que nos contos “Diário adolescente, pág. 1” e “Diário adolescente, pág. 2”
metaforicamente a ruína que assola a adolescente é íntima, através da fragmentação do ser e
das lembranças, que são destruídas pela ansiedade e pelo medo do presente, que lhe é incerto
e depende de um mundo que não a agrada. Deve-se destacar que foi o quarto que manteve a
adolescente na interioridade, escondendo-a do mundo; e os objetos e os sentidos sensoriais,
especialmente o tato, auxiliaram a descoberta da identidade como sendo fragmentada.
O espaço foi de suma importante para que a adolescente identificasse a própria
identidade como passiva a ruínas que fragmentam o ser humano de acordo com as situações
vivenciadas e que marca a descoberta da decomposição da infância e a passassem para outra
fase da vida. Reconhecendo, a adolescente representada no conto, como um ser
contemporâneo que não possui uma identidade fixa, sempre mudando de acordo com as
circunstâncias e relações pessoais.
No conto “Desconstruindo Helena” por meio de uma ligação que informar que o amor
se transformou em dor há a desconstrução da ilusão e do próprio ser de Helena. Apresentando
uma diluição espacial através da quebra de alguns objetos da casa e da própria personagem.
A notícia recebida por telefone, metaforicamente, representa um martelo que esmaga e
destrói todas as ilusões de Helena. Em razão disso, ela deseja destruir, tanto o telefone como a
si mesma. O sentimento de inutilidade e os estilhaços são inevitáveis, e Helena trôpega neles,
mas se levanta, restando recolher os objetos do chão que não se quebraram. Mesmo assim,
principalmente, os seus sentimentos foram estilhaçados pela dor da notícia.
Os degraus foram feitos para que os passos pudessem sossegar; para que, diante da
escada, o corpo se perguntasse onde quer estar ou, neste caso, se quer descer. Mas
quando se prefere o desconexo das ondas, tem-se de viajar para que não venham
com elas as pedras subterrâneas ou os peixes. Helena deveria ter querido do que não
foi, apenas o amor – e não a dor, o eterno complemento da rima mais primária desde
a invenção da criatura humana. (DAL FARRA, 2005, p. 84-85)

Com tanta desilusão, na passagem do conto acima, Helena vai em direção ao mar
tentar se reconstruir, apesar do corpo está degradado, simbolizado pelos degraus. MerleauPonty (2011) afirma que a degradação do corpo se relaciona ao desfalecimento do tempo,
quando não temos mais perspectivas em um futuro como idealizávamos acabamos caindo em
si mesma, permanecendo em cacos. Desse modo, com o corte na possibilidade de um futuro
sonhado, Helena não sabe nem mesmo onde o seu corpo deseja estar, tudo se torna irrelevante
e incerto. A personagem se senti perdida, nenhum espaço lhe é aconchegante, a imagem da
escada e o desejo de descer representam o ser perdido, decaído e destruído sentimentalmente.
A vontade de esquecer o que lhe aconteceu passa a ser inevitável, por isso Helena vai
em direção ao mar tentar se blindar da própria dor. O mar representa a imensidão e a
possibilidade da realização dos sonhos através dos devaneios. Mas, para Bachelard (2008) a
maior imensidão está em nós mesmos com a possibilidade de sermos o que sonhamos. Helena
era uma sonhadora, mantinha as suas ilusões intactas, porém a vida lhe trousse notícias que
destruíram os seus sonhos, causando-lhe a solidão, perdendo-se e fragmentando-se com a
própria imensidão dos devaneios.
Helena regressa do mar e na andança acaba se dissolvendo ainda mais em poças,
sendo impossível reencontra-la em algum bueiro, não havendo nem mesmo a existência do
seu corpo, que perdidamente andou, tropeçou e levantou sem direção. Deseja até encontrar a
casa destruída e na penumbra total, assim como ela está.
Consequentemente, Helena está fragmentada e aspira que a sua residência também se
torne como ela, sem bibelôs, solitária e escura se desfazendo de tudo que há na casa. Percebe-
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se o quanto o espaço é visto e caracterizando de acordo com os sentimentos e vivencias dos
personagens. Nesse conto, Helena que está destruída emocionalmente, pela decepção de uma
notícia, é atingida pela desilusão amorosa se sentindo completamente deslocada de qualquer
espaço. Por conseguinte até a casa, que aconchega as nossas inquietações, incomoda Helena, e
a destruição desse espaço torna-se inevitável para evidenciar a desconstrução da própria
personagem.
E como Helena, já se reconhece fragmentada, pretende se quebrar por inteira,
perdendo o olhar e o corpo, a fim de encontrar o paraíso com o fim dos pensamentos que lhe
atormenta. Então, a personagem aspira à própria desconstrução, visto que com as
circunstâncias perdeu a si mesma, não tendo conhecimento nem mesmo do espaço que habita.
Por isso, a casa também se transformou de acordo com a sua personalidade, sendo necessária
a quebra total tanto dela como do lar.
Verifica-se que, no conto “Descontruindo Helena”, a personagem principal com a
desilusão dos seus sonhos destrói a si mesma e consequentemente a casa, espaço que também
sofre com a destruição de móveis e do modo como Helena o vê. A ruína do lar e da existência
da personagem é nítida e a representação da destruição do espaço nesse conto torna-se de
suma importância para que o leitor acompanhe a desconstrução de Helena.
Já no conto “A noite” narra-se o suicídio de uma mulher que se sente solitária na
própria casa, caracterizando a estrutura do lar como firme e fria. A personagem compara-se e
diferencia-se da morada pela própria ruína existencial que a acomete.
Já é mais de onze e meia e o outro dia se prepara para despontar fora do meu quarto.
A vida está apagada na luz da casa, nesta casa tão grande e fria. Os tijolos que jazem
nestas paredes, os ladrilhos, que fazem deste chão o que são, se conservam
acimentando por definitivo esta noite escura. Porque luto contra todas as leis do
sonho e da morte, o sono ainda não alcançou o limite do meu cansaço, e me
considero livre: diferencio-me do tempo, desta hora, destes tijolos e ladrilhos presos
ao fim. A aprendizagem é difícil, mas permaneço de pé contra o silêncio destas
trevas. (DAL FARRA, 2005, p. 109)

A morada, segundo Bachelard (2008), é o espaço onde nos sentimos seguros e
aconchegados ao guardarmos as nossas lembranças. E para Merleau-Ponty (2011) a noite
envolve, penetra todos os nossos sentidos, sufocando nossas recordações e apagando a própria
identidade pessoal, por isso que pela noite tentamos nos ancorar e transcender nas coisas a fim
de unirmos a elas. A personagem ver a casa de modo frio e com a noite tenta se transcender,
lutando contra a morte, no entanto ela se compara ao lar e se percebi diferente da estrutura
uniforme que uni as paredes, pois se encontra fragmentada, tentando ficar erguida com os
pensamentos de morte.
Dal Farra compara de modo sutil o espaço da residência, especialmente do quarto, que
acomoda e aconchega o indivíduo, com a estrutura corporal do ser humano que depende dos
sentimentos para manter-se vivo. Entretanto, a personagem desse conto não se considera
segura com a estrutura do lar, ver-se diferenciada ao sentir-se fragmentada, desencaixada de si
mesma ao pensar em cometer o suicídio.
E, no entanto, esta solidão tão pregada à minha pele. E este meu corpo pedindo
abrigo, já todo desabotoado. E este lado de cá dos meus braços a crescer painas para
um aconchego que não vem nesta noite que desemboca para lá da vida. De que serve
este apelo no ar diante do meu quarto vazio? Esta fixidez exata das paredes, lisas e
corretas, me apavora. Tenho vontade de rasgar com unhas a arrogância com que me
encaram. Quero mesmo envergonhá-las com algum ato íntimo e depravado de que
desejo ser capaz. (DAL FARRA, 2005, p. 109)
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A estrutura da casa, no fragmento acima, irrita a mulher que se sente solitária e
angustiada, almejando destruir com as próprias mãos essa estrutura uniforme. Percebe-se que
a solidão é tamanha que o corpo perde a utilidade de abrigar a própria alma, necessitando de
outro ser que lhe aconchegue. Todavia, ninguém a acompanha no quarto, causando o desejo
de destruição da uniformidade da estrutura das paredes que a encaram e causa inveja pela sua
fixidez e união dos tijolos, diferentemente dela que está desacompanhada e infeliz.
A personagem sentindo-se solitária na própria casa sabe que nas ruas, no exterior,
encontram-se outros indivíduos, pretendendo conhecer o que está a fora, mas os outros
passam rapidamente, restando à solidão como a única companheira. Nesse instante ela coloca
no espaço suas perspectivas em encontrar um companheiro, já que para Bachelard (2008) na
rua buscamos a liberdade dos nossos pensamentos e desejos.
E no quarto guardamos de modo mais significativo as lembranças, sendo um lugar
íntimo, segundo Tuan (2013), em que desejamos até mesmo voltarmos no tempo para
determos novamente nossos melhores momentos íntimos. E os objetos podem ser os
responsáveis por darem permanência a alguma situação passada, sendo mais confiáveis para
depositarmos as lembranças. Porém, a estrutura do quarto sufoca a personagem que tenta
ouvir alguém que passe fora desse cômodo, buscando companhia, mas reconhece que esse
lugar guarda somente as lembranças de um tempo que tinha um companheiro e a certeza que
não poderá ser novamente amada culmina o desejo pela morte.
Se eu abrir a porta do meu quarto, encontro um corredor escuro e frio. Não tanto
pela hora da noite, mas pelo o que não tem. É comprido e dá entrada aos restantes
quartos. Antigamente havia esperança de preenchê-los. Nesse corredor infinito de
ladrilhos e marmóreas paredes, só um quarto, além do meu, está ocupado. (DAL
FARRA, 2005, p. 110)

Para Bachelard (2008) o quarto nos proporciona intimidade e tranquilidade, todavia
esse espaço também causa solidão e guarda os nossos desejos mais íntimos. O quarto para a
personagem do conto também mantém de modo resguardado a intimidade de seus sonhos,
tendo receio em sair desse lugar, caracterizando o corredor como escuro e frio pelo o que não
tem, representando o exterior de maneira vazia, apesar de sua estrutura. Por conseguinte, no
excerto acima, é visível a dialética do interior e do exterior, em que o quarto é o interior que
guarda a intimidade e os desejos, e o corredor é o exterior que possibilita infinitos caminhos.
A personagem deixa a porta do quarto fechada, mas sem trinco para facilitar a entrada
dos outros, mas preservando a intimidade de manter-se sozinha nesse cômodo.
Metaforicamente o lugar mais íntimo e seguro para a personagem está passivo de ser
adentrado para facilitar o achar do seu ser, mesmo a porta estando fechada. Afinal apesar de
se sentir segura no quarto ela sabe que lá fora haverá a saída para a solidão que a prende nesse
cômodo.
Ressalta-se, que ela se caracteriza como um gatinho feio em existência precária e foi à
solidão o passaporte para esse sentimento de inutilidade e desejo de morte. Essa aspiração por
morrer, de acordo com Tuan (2005) é acarretado pela a autodestruição que está enterrada no
mais íntimo do nosso ser, sendo posto em prática quando a ânsia por viver é desvirtuada por
algum motivo.
Para Nancy (2014) o corpo insurgirá contra a própria morte, mas quando o fechamento
em si mesmo é desatino, a morte passa a ser a única saída. Dal Farra finaliza o conto com a
personagem cometendo o suicídio para evidenciar a tentativa da mulher de sair da angústia,
que a ruína, por meio da morte que desiventa totalmente o sujeito.
Dessa maneira, o espaço representado no conto “A noite” atenua ainda mais o desejo
da morte na personagem, uma vez que demostra uma estrutura uniforme, até os tijolos estão
acompanhados, além de lhe provocar recordações de momentos passados com o companheiro
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que amava. Surgindo a aspiração por destruir essa uniformidade estrutural do quarto, assim
como as lembranças que a assombram a solidão da existência inútil. A morte realça por
completo a fragmentação existencial que acompanha a personagem e sendo o meio para se
livrar de tudo que a sufoca e prende a liberdade da própria identidade. Para Bauman (2005), a
busca da identidade na contemporaneidade é uma tarefa intimidadora de alcançar o
impossível, devido à fragmentação do ser, que constantemente encontra-se em ruínas
existenciais, sendo buscada muitas vezes na plenitude do tempo e da morte.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos 6 contos analisados nesse trabalho foi evidente a destruição do espaço por
motivos variados, seja pela explosão da casa provocada pela degradação familiar, pela
destruição simbólica da fase infantil para a adolescência, pela desconstrução provocada por
desilusão amorosa, ou a percepção do espaço contribuindo para o suicídio. Essa destruição
marca, justamente, a diluição espacial, especialmente, com a fragmentação dos personagens
que são caracterizados pela busca da identidade em transformação, destacando-os como
indivíduos contemporâneos.
Todas as personagens principais desses contos são mulheres sentimentais que buscam
a própria identidade, reconhecendo-as como fragmentada pelas circunstâncias vivenciadas. A
fragmentação do ser foi ocasionada pelas desilusões amorosas, pelo receio de sair do interior
para o mundo, ou por situações que a perda do pai causou o medo do despejo do lar, que
contém as lembranças familiares, ou pela força de destruir totalmente a própria casa e a
família que já estava segregada.
A temática ruína é percebida tanto de modo denotativo, com a destruição dos espaços,
especialmente o da casa, como de modo metafórico com a extinção do ser que prefere a
morte ao sofrer com as desilusões amorosas. Além da ruína com a descoberta da própria
identidade como sendo fragmentada, através do isolamento no interior de si e por situações
atípicas.
Desse modo, observamos o quanto a representação espacial na Literatura é de suma
importância, não só para caracterizar espacialmente os personagens, mas, principalmente,
como determinante para evidencia-los psicologicamente e socialmente, proporcionando um
melhor entendimento as obras literárias.
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PRODUÇÃO DE LITERATURA DE CORDEL: UM TRABALHO
POSSÍVEL EM SALA DE AULA
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira71
Resumo:
A literatura de cordel aparece como sendo sinônimo de poesia popular em verso (PINHEIRO e LÚCIO, 2001). É
uma literatura possível de ser trabalhada em sala de aula, e possui características bem marcantes, como: o humor,
personagens históricos e ilustrações (como as xilogravuras) além da aproximação da literatura com a música
(PINHEIRO e LÚCIO, 2001). Para desenvolver este trabalho em sala de aula, é necessário que o professor,
preferencialmente, saiba elaborar uma sequência didática, pois ela é composta de atividades progressivas e
articuladas entre si, guiadas por um tema, um objetivo geral ou uma produção (MACHADO, 1997). É preciso ter
em mente que, em alguns casos, a escola é o único espaço que pode proporcionar acesso a textos escritos e que
acabam servindo de modelos para a produção dos estudantes (PNC, 1998). Não podemos nos esquecer que a
literatura também tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação (CÂNDIDO, 2004). Este trabalho
teve por objetivos oportunizar o acesso do estudante à literatura de cordel, mostrar as características deste gênero
e desenvolver folhetos de literatura de cordel, com temas variados, em sala de aula. O trabalho foi desenvolvido
em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental. A professora levou alguns cordéis para que os estudantes
visualizassem sua estrutura, posteriormente, utilizou-se 4 aulas para a explicação e desenvolvimento do cordel
pelos alunos. Todos os estudantes que frequentaram as aulas de Língua Portuguesa, regularmente, foram capazes
de criar folhetos de literatura de cordel com os mais variados temas.
Palavras-chave: Literatura de cordel. Poesia popular. Gêneros textuais. Sequência didática.

INTRODUÇÃO
A literatura, algumas vezes, é posta em segundo plano no trabalho em sala de aula. O
ensino da Língua Portuguesa (LP) como instrumento de comunicação e acesso ao
conhecimento (LDB, 2012) é prioridade. A leitura é consequência da aprendizagem da LP,
seu incentivo desenvolve tanto a criticidade do estudante quanto trabalha o seu lado humano.
A literatura pode ser uma ferramenta não apenas de instrução, mas de formação do ser
humano, como pessoa crítica e reflexiva, assim como também sensível às causas e
acontecimentos que ocorrem no mundo.
A literatura de cordel vem a complementar esta instrução de maneira mais específica,
a partir do momento em que uma literatura regional se torna objeto de estudo, o respeito e a
tolerância são outros aspectos que englobam a formação do sujeito.
Trabalhar com literatura é trabalhar assuntos que envolvem crenças, acontecimentos,
ritmos e culturas que podem estar ou não entrelaçadas, mas que refletem os anseios de uma
sociedade. Permitir e proporcionar momentos em que os estudantes façam parte da construção
de um trabalho literário, neste caso, com a literatura de cordel, é respeitá-lo como agente de
transformação, dar valor à sua produção e dar ouvido às suas ideias, aflições e perceber como
ele observa o mundo. Cabe também ao professor promover situações de divulgação e
apreciação da cultura, neste caso, a literatura de cordel, em sala de aula.
O presente artigo está dividido em 4 partes: a primeira, aborda a literatura de cordel,
sua definição e características. A segunda, fala sobre a literatura como ferramenta de
aprendizagem e humanização. A terceira aborda a sequência didática, sua definição e
características e, por fim, há o detalhamento do projeto “literatura de cordel em sala de aula:
da teoria à prática”, sua aplicação e algumas dificuldades vivenciadas em sala.
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1. A LITERATURA DE CORDEL
A literatura de cordel é uma produção cultural regional, produzida em verso e que
aborda vários temas. A literatura de cordel possui uma forte musicalidade e utiliza-se de
desenhos, fotos ou xilogravuras para compor seus folhetos. De acordo com Pinheiro e Lúcio
(2001, p.11)
O cordel aparece como sinônimo de poesia popular em verso. As histórias de
batalhas, amores, sofrimento, crimes, fatos políticos e sociais do país e do mundo, as
famosas disputas entre cantadores, fazem parte do conjunto de narrativas em verso
conhecido por literatura de cordel.

Esta literatura se diferencia das outras, pois traz uma mistura de culturas e ritmos afrobrasileiros, assim como também de rituais sagrados e profanos. Pinheiro e Lúcio (2001, p.12)
explicam que “é essa cultura, influenciada pelos ritmos afro-brasileiros, pela mistura entre
rituais sagrados e profanos, que faz do cordel uma produção cultural distinta das outras. A
mistura de vozes e ritmos da cultura transforma-se em música nos folhetos”.
O ensino da literatura regional é mencionada nos Parâmetros Curriculares Nacionais e
afirma que
Há valores e atitudes que dizem respeito aos conteúdos específicos das diferentes
áreas (como, por exemplo, a valorização da literatura regional brasileira na área de
Língua Portuguesa), cuja aprendizagem acontece simultaneamente a dos conceitos e
procedimentos daquelas áreas, por meio de atividades sistematizadas e planejadas.
(BRASIL, 1998, p.78)

É importante que haja a valorização e o incentivo da literatura regional. Não podemos
trabalhar a literatura de maneira generalizada, sem respeitar suas características e
especificidades. O ensino é uma das formas para se preservar, promover e divulgar a literatura
tanto para a geração atual, quanto para as futuras gerações. É preciso valorizar a cultura e as
manifestações regionais como forma de resgatar os valores, as características e a herança de
cada povo, cada identidade.
A literatura de cordel era produzida, inicialmente, por nordestinos pobres e
semianalfabetos, restrito ao ambiente familiar, mas que aos poucos, ganhou espaço e
reconhecimento, o que só ocorria com autores letrados do país. Estes folhetos eram
inicialmente vendidos em feira, produzido em papel barato e pendurados em barbantes.
Inicialmente era chamados de folhetos, mas o nome literatura de cordel se generalizou, e hoje,
os próprios autores se denominam cordelistas (PINHEIRO e LÚCIO, 2001).
Os folhetos começaram a se definir no final do século XIX até as primeiras décadas do
século XX. Inicialmente eram produzidos em tipografias de jornais e posteriormente em
tipografias dos próprios poetas. Eram vendidos em ruas, mas depois começaram a ser
vendidos em mercados públicos (PINHEIRO e LÚCIO, 2001).
A literatura de cordel possui várias características, entre elas existe o mote, ele
funciona como uma espécie de refrão. Ela também se caracteriza por gêneros variados dentro
do gênero cordel, como: os de circunstância e a peleja. Nesta a “relação com o oral é mais
marcante, pois ela é escrita a partir de modalidade do repente” (AYALA apud PINHEIRO e
LÚCIO, 2001, p.19).
O gênero romance é mais comum, é escrito em sextilhas, com rimas ABCBDB,
conhecem-se os heróis, heroínas e vilões desde as primeiras estrofes, misturam-se os temas
passados com os atuais, e com relação aos aspectos formais, existem poucos personagens e
evita-se descrever paisagens e situações de maneira detalhada (PINHEIRO e LÚCIO, 2001).
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O uso de xilogravuras é algo relativamente recente, Pinheiro e Lúcio (2001, p.29)
explicam que
As xilogravuras só apareceram nos folhetos a partir da década de 40. [...] as gravuras
tralhadas em madeira (imburana, cedro ou pinho) possibilitaram aos artistas
populares o domínio de todo o processo de edição dos folhetos. Os desenhos
acompanham o conteúdo do folheto. A simplicidade das formas, as cores chapadas,
a presença de motivos, paisagens e personagens nordestinas, transportam os leitores
para o mundo da fantasia, imprimindo aos reis e rainhas, criaturas fantásticas e
sobrenaturais, características próprias ao seu universo de experiências.

Existem vários centros de produção de xilogravuras atualmente no Nordeste,
especialmente onde se concentram a literatura de cordel, como nos Estados de Pernambuco e
Ceará. É necessário incentivar a criação de outros centros como também, introduzir os
estudantes a esta cultura para que se preserve esta expressão cultural regional.
2. A LITERATURA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM E
HUMANIZAÇÃO
A literatura tem sido utilizada ao longo de várias épocas como forma de manifestar os
mais diversos sentimentos das pessoas em diversas formas de manifestação, de acordo com
Cândido (2004, p.174) “a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos
os homens em todos os tempos, [...] Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou
econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um
romance”.
A literatura é criada de acordo com as necessidades e contexto cultural de cada
sociedade. “Cada sociedade cria suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de
acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de
fortalecer em cada um a presença e atuação deles” (CÂNDIDO, 2004, p.175).
De acordo com as necessidades, mudanças, evoluções e reflexões a literatura de cordel
vem a expressar todas as angústias e alegrias da comunidade de maneira poética e, muitas
vezes, divertida, sem deixar de ser crítico.
O ensino da literatura está mais fortalecido no Ensino Médio, seu trabalho no Ensino
Fundamental ainda é feito de maneira precária, atualmente, pode-se falar em uma crise no
processo de ensino da literatura nas escolas (DIAS e MENEZES, 2014). As autoras
continuam e explicam que
cabe à escola, dessa forma, observar criticamente a dinâmicada sociedade e as suas
tentativas de realmente traçar possíveiscaminhos para a formação de leitores na
escola brasileira. Em especial, leitores de literatura canônica ou não, construindo
práticas leitoras que viabilizem leitores críticos, participativos, que possamenfrentar
as exigências e as contradições da sociedade, inserida emum contexto histórico,
social e cultural no qual a linguagem se fazpresente em diversas e diferentes fontes e
formas. (DIAS e MENEZES, 2014, p. 118)

Com esta mencionada crise no ensino da literatura, cabe também ao professor criar
estratégias para envolver o estudante neste universo que o levará a desenvolver seu senso
crítico e seu lado humano, tornando-o sensível diante dos fatos que acontecem no mundo.
Em alguns casos, os estudantes têm contato com gêneros variados apenas no ambiente
escolar. A leitura fica limitada à escola, pois em casa alguns pais não sabem nem mesmo ler.
O professor tem que estimular a leitura não só de maneira crítica e reflexiva, mas também
pelo prazer de ler. Osakabe (2004, apud Brasil, 2006, p.49) expõe que a literatura
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pode ser um grande agenciador do amadurecimento sensível do aluno,
proporcionando-lhe um convívio com um domínio cuja principal característica é o
exercício da liberdade. Daí, favorecer-lhe o desenvolvimento de um comportamento
mais crítico e menos preconceituoso diante do mundo.

A literatura pode desenvolver este lado humano nas pessoas e sensibilizá-las diante
dos acontecimentos. Diante desta afirmação, devemos refletir o porquê de a literatura ser mais
ensinada no Ensino Médio. Por que não há esta sensibilização das crianças e dos adolescentes
mais jovens? Qual o motivo de, praticamente, excluir o ensino da literatura desde cedo e
apenas abordá-la nos três últimos anos do ensino básico?
Para evitar este tipo de tratamento dado a literatura, vamos considerar a afirmação das
autoras Dias e Menezes (2014, p.119) quando explicam que “o ensino da literatura não pode
ser desvinculado da leitura”. Mas também não podemos reduzir a leitura como forma de obter
informações sobre datas, eventos históricos nem para servir de pretexto para estudar regras
gramaticais.
A leitura é uma ferramenta poderosa para esclarece o ser humano. A leitura literária
trabalha a sensibilidade, aguça o olhar do indivíduo e pode mudar a postura desta pessoa
diante do mundo.
Compartilhamos com Martins (2006 apud Dias e Menezes, 2014, p.129) a ideia de que
“ensinar literatura não é apenas elencar uma série de textos ou autores e classificá-los num
determinado período literário, mas sim revelar ao aluno o caráter atemporal, bem como a
função simbólica e social da obra literária”.
Na perspectiva de Dias e Menezes (2014, p.121) as
práticas escolares de leitura literária vivenciadas em muitas escolas nos levam a
debater sobre qual o lugar da literatura neste espaço de formação de leitor, tomando
como premissa que ensinar literatura não deve ser mais ensinar história da literatura
ou teoria literária e que esta postura não se enquadra dentro de um projeto maior de
leitura e mesmo de formação humana e cidadã do educando, inserido em um
contexto educacional em que o letramento literário é visto como possibilidades que
os sujeitos adquirem de participar efetivamente de práticas sociais diversas.

Deste modo, a literatura ganha sua verdadeira proporção, o de formação humana. Este
trabalho é possível à medida que o estudante é exposto a diversos tipos de leituras mediado
pelo trabalho docente. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.71)
o trabalho com a literatura deve permitir que progressivamente ocorra a passagem
gradual da leitura esporádica de títulos de um determinado gênero, época, autor para
a leitura mais extensiva, de modo que o aluno possa estabelecer vínculos cada vez
mais estreitos entre o texto e outros textos, construindo referências sobre o
funcionamento da literatura e entre esta e o conjunto cultural; da leitura circunscrita
à experiência possível ao aluno naquele momento, para a leitura mais histórica por
meio da incorporação de outros elementos, que o aluno venha a descobrir ou
perceber com a mediação do professor ou de outro leitor; da leitura mais ingênua
que trate o texto como mera transposição do mundo natural para a leitura mais
cultural e estética, que reconheça o caráter ficcional e a natureza cultural da
literatura.

Acreditamos que o professor é o sujeito é capaz de desenvolver estratégias didáticas
que envolvam a literatura em sala de aula e, também, aquele capaz de criar junto ao estudante
a consciência da importância da literatura para a compreensão do próprio indivíduo, enquanto
sujeito leitor, quanto do mundo que o rodeia.
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3. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A ELABORAÇÃO DA AULA
Uma sequência didática (SD) pode ser definida, de acordo com Machado (1997, p.1)
como “uma sucessão planejada de atividades progressivas e articuladas entre si, guiadas por
um tema, um objetivo geral ou uma produção”. Desta forma, quando se elabora uma
sequência didática para se desenvolver um trabalho em sala é possível refletir sobre todos os
passos que serão dados a fim de não esquecer nenhum conteúdo e realizando um trabalho
integrado.
Teóricos como Dolz e Schneuwly têm desenvolvido vários trabalhos com SD e
indicam alguns princípios básicos que as norteiam, segundo Machado (1997), são eles:
1. Cada gênero é aprendido especificamente, respeitando suas particularidades e dando
condições de os estudantes produzi-los;
2. As produções textuais dos estudantes podem ser estimuladas desde cedo, em seus
primeiros anos de escolaridade, basta sensibilizá-los;
3. É proposta uma progressão de ensino de gênero em espiral e não linear, mudando
apenas o gênero a ser abordado em sala e as dimensões textuais abordadas;
4. É necessário estimular produções autênticas dos estudantes, pode-se propor ir do
complexo ao simples, semelhantes a situações sociais reais e, em um segundo momento, levase o estudante a refletir sobre o texto abordado com atividades mais específicas;
5. É importante conduzir o estudante a desenvolver textos em condições definidas e
explicitadas, propondo leitura de textos produzidos em situações autênticas;
6. Utiliza-se o método indutivo, o estudante é levado a observar e realizar exercícios
concretos, orientados pelo professor que têm conhecimento do funcionamento linguístico.
A partir desta experiência, na qual, o estudante é levando a vivenciar, observar, refletir
e produzir, mediado por um profissional qualificado, é possível desenvolver atividades
significativas em sala de aula onde o estudante desenvolve sua consciência à medida em que
constrói suas atividades.
Quando o estudante imagina, cria e produz ele é colocado no papel de autor e
responsável pelo seu próprio processo de ensino-aprendizado. É importante levar o aluno a
olhar por este ângulo, tirando a ideia de o professor ser o único responsável neste processo,
como se observava anteriormente.
É possível perceber que não existe uma idade estipulada para iniciar o incentivo à
produção textual, o que pode acontecer é expor os estudantes a diversos gêneros textuais de
forma progressiva, por exemplo: conto, narrativas, romances, etc.
Levar textos produzidos em situações autênticas para sala de aula e deixar que os
estudantes os manuseie ou lê-los faz com que eles possam vivenciar experiências com textos
que não fazem parte de seu contexto habitual, ampliando seu conhecimento em relação aos
gêneros textuais, aspectos linguísticos e vocabulário. Estes aspectos abordados visam ao
ensino de um determinado gênero.
As características das sequências didáticas, na visão de Machado (1997, p.2), são
1. o objeto do trabalho escolar é a atividade de linguagem ligada a um gênero e às
condições de produção correspondentes;
2. o trabalho se faz no interior de um projeto de classe (ou contrato didático) que
define e explicita os elementos que caracterizam essas condições de produção;
3. o ponto de partida da sequência é constituído, na medida do possível, pela
observação das capacidades já demonstradas pelos alunos, assim como pela
previsão de suas principais dificuldades;
4. os diferentes componentes que entram na atividade verbal relacionada ao gênero
em estudo são trabalhados isoladamente, através de atividades diversas,
desenvolvendo uma metalinguagem e abordando o gênero nos seus diferentes
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aspectos (estrutura, unidades linguísticas particulares, elementos do conteúdo
etc.);
5. as diferentes capacidades exercidas são reinvestidas em uma atividade mais
complexa, isto é, o gênero é praticado em contexto real, com novas observações,
análises de comportamento e avaliação dos progressos conseguidos.

Respeitando cada uma destas características, é possível se criar um trabalho viável em
sala de aula na produção de diversos gêneros textuais. Observar as capacidades dos
estudantes, assim como prever suas dificuldades e orientar o desenvolvimento de suas
produções, foram fatores chaves para que o projeto“literatura de cordel em sala de aula: da
teoria à prática” se tornasse realidade.
Apesar de temos vivenciados momentos de metalinguagem ao longo do processo, não
houve tempo de se refazer a reescrita do cordel de forma integral, o que fica como sugestão
para outras produções textuais dos estudantes. Uma vez que a reescrita não foi um dos
objetivos traçados para este projeto especificamente.
Um profissional consciente da importância de se criar uma sequência didática para
auxiliar e orientar seu processo pedagógico é capaz de construir, de maneira mais consciente,
o passo a passo de cada aula, assim como, prever os possíveis problemas ou limitações e
buscar formas concretas de superá-las.
É urgente aliar a teoria à prática, unir os saberes necessários para uma prática docente
consciente, qualificar profissionais para que possam criar ambientes de leitura deleite, leitura
crítica, dentre tantas outras formas de ler o mundo a fim de estimular e fazer com que o
estudante se apaixone pela leitura.
Este momento de reflexão do fazer docente, apesar de requerer mais tempo, é
fundamental, pois é uma forma de amadurecimento e crescimento profissional e proporciona
ao docente uma reflexão contínua de suas atividades. O planejamento é imprescindível para
desenvolver atividades significativas para nossos estudantes.
4. O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EM SALA DE AULA
O projeto foi desenvolvido em uma escola pública estadual no Estado de Pernambuco,
no 8º ano do Ensino Fundamental. O ensino de literatura é imprescindível para trabalhar a
reflexão, a criticidade e a sensibilização dos estudantes diante de vários fatos que acontecem
na sociedade. É necessário se criar na escola, de acordo com Pinheiro e Lúcio (2001, p.9),
"atividades mais dinâmicas e envolventes que possibilitem uma convivência com as obras e
que exigem, por sua vez, mais envolvimento do profissional de ensino".
Nesta perspectiva, a sequência didática foi fundamental, tanto para a criação, quanto
para o desenvolvimento do projeto “literatura de cordel em sala de aula: da teoria à prática”,
pois, com este suporte teórico, foi possível estabelecer todos os passos necessários para as
explicações e, principalmente, para a atividade a ser desenvolvida em sala.
Inicialmente, na primeira aula, foram feitas algumas perguntas aos estudantes, antes de
o folheto ser mostrado, como forma de sondagem e para despertar o interesse deles para o
assunto a ser trabalhado.
Apenas 3 alunos, de um grupo médio de 45, explicaram o que já conheciam desta
literatura e onde haviam tido contato com ela. Após este momento, a professora perguntou se
eles lembravam de algumas características específicas desta literatura, se continha alguma
imagem, como era o folheto e os estudantes falaram dos “desenhos” que acompanhavam o
texto.
Após este momento, a professora pediu para que os estudantes ficassem em grupos de
3 a 4, e começou a mostrar um folheto de literatura de cordel que falava sobre o aniversário de
um menino.
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Os estudantes manusearam, começaram a ler, e a professora foi perguntando sobre
tudo o que já havia sido discutido. Pediu para prestarem atenção nas xilogravuras, como eram
escritas as frases em versos, na cor do folheto e perguntou se eram parecidos com os textos
que eles estavam acostumados a ver diariamente. A maior parte dos alunos afirmaram que
nunca tinha visto, e pouquíssimos já tinha ouvido falar, apenas 3 realmente já haviam tido
contato com outro folheto.
Após o primeiro contato, para a maior parte do grupo, a professora utilizou uma
apresentação em datashow para explicar a parte teórica, mas sempre vinculando aos
conhecimentos prévios já trazidos por alguns estudantes, como forma ilustrativa.
O power point foi desenvolvido na seguinte ordem: capa com o tema das aulas e uma
imagem ao fundo que remete ao conteúdo; conceituação de literatura de cordel, com
ilustrações de cordéis pendurados por pegadores em varais; temas trabalhados na literatura de
cordel, com xilogravuras no slide; explicação do que é uma xilogravura, com vários exemplos
de José Francisco Borges (J. Borges), um dos maiores ilustradores de cordel; vários exemplos
de xilogravuras, relacionando ao tema do cordel, uma atividade envolvendo conceitos básicos
de multimodalidade; dois exemplos de vídeos de cordéis, para os estudantes sentirem a
musicalidade do texto; três exemplos de cordéis para serem lidos em sala e a produção
textual.
Na segunda aula, os estudantes deveriam escolher um tema para desenvolver, em
grupo, um folheto de literatura de cordel, utilizando-se de todas as características vistas
durante a aula anterior: a xilogravura, as frases em versos e as folhas coloridas dobradas na
metade (que foram levadas pela professora).
Foram escolhidos 13 temas, indicados pelos próprios estudantes, para serem sorteados
na turma, foram eles: violência, drogas, romance, humor, ação, racismo, educação, bullying,
futebol, jogos eletrônicos, leitura, homossexualismo e religião.
Após o sorteio, cada grupo tinha que criar uma história e começar a escrever os versos.
O primeiro problema se instalou, mais da metade da turma não sabia como rimar. A
professora retornou os slides da explicação e releu os 3 exemplos de cordel, depois pediu para
um dos estudantes ler em voz alta para novamente sentirem a musicalidade causada pela rima.
Uma parte da turma compreendeu e iniciou os versos, mas a outra parte se deparou
com outro problema: “só rima se terminar em –AR?”. Um grupo estava só criando frases com
terminações em –AR, então a professora, chamou a atenção dos alunos e começou a escrever
outras palavras no quadro e pedir para que os estudantes dissessem palavras que rimasse, por
exemplo: cantar – dançar; ler – escrever; rir – partir; caranguejo – percevejo; limão – pião.
Em um outro momento, a professora iniciou com frases para os estudantes
completarem, pode exemplo: eu fui à padaria e encontrei minha ...; no pé da cerejeira, só tinha
...; fizeram uma sopa de jiló e trouxeram para minha .... À medida que os alunos buscavam
palavras pra rimar, a professora escrevia todas as opções corretas no quadro mostrando as
várias possibilidades de rima.
Quando as respostas não rimavam ou não davam sentido à frase, a professora
perguntava o motivo de isso acontecer e pedia outras possibilidades de frases para poder
utilizar em outros contextos ou situações.
Na terceira aula, os alunos já chegaram com algumas ideias e alguns versos prontos e
mostraram à professora. Outros continuavam com dificuldade para produzir os versos e
acabavam “cantando” em voz alta para perceber a rima. Dois grupos que já estavam
avançados iniciaram o trabalho das xilogravuras, definir o desenho correto para os versos
construídos.
Os alunos novamente pediram para ver as xilogravuras projetadas para terem ideias e a
professora colocou os slides. Os alunos tinham de ler o texto produzido, comentar sobre o
tema e refletir que imagem estaria de acordo com a situação. Neste aspecto as imagens
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desenhadas pelos estudantes nos cordéis não podem ser chamadas exatamente de
xilogravuras, apesar dos esforços.
Foi possível observar que houve uma interpretação da ideia escrita, mas não houve
tempo suficiente para trabalhar a produção da xilogravura. Apesar do foco do trabalho não ser
o desenvolvimento deste tipo de ilustração, não podemos deixar de lembrar que é parte
importante na construção do cordel, fazendo parte de sua estrutura.
Mesmo assim, consideramos os desenhos tão relevantes, neste projeto, uma vez que,
da mesma forma que a xilogravura, vem a complementar a ideia contida no texto, e uma
produção significativa do estudante.
Na quarta e última aula, os estudantes deram os retoques finais. Alguns quiseram
colorir os desenhos, outros passaram os versos que estavam a lápis para caneta e outros
terminaram a capa e colocaram os nomes dos participantes do grupo. Poucos quiseram ler
para a turma o trabalho concluído.
É importante mencionar que não houve tempo para a reescrita dos trabalhos,
apresentando, assim, vários erros de ortografia, apesar das correções da professora durante o
processo de criação. Todos os alunos que frequentavam as aulas regularmente participaram
deste projeto, mesmo que não tenha participado de todas as etapas, mas contribuiu em alguma
etapa de sua produção.
O processo de reescritura daria uma visão do léxico utilizado, dos equívocos
gramaticais e estruturais cometidos na produção textual do estudante. Mas, apesar de não
termos tido este momento, o cordel foi uma atividade muito significativa, uma vez que levou
o estudante a refletir sobre sua produção, sua construção textual, sobre os temas abordados. A
atividade colaborativa também se mostrou muito útil em salas com muitos estudantes, além de
dar a oportunidade de eles mesmo se ajudarem utilizando a mesma linguagem.
Um aspecto relevante que não pode deixar de ser mencionado é que mesmo que tão
poucos estudantes, inicialmente, conhecessem a literatura de cordel, com o projeto, todos
foram capazes de criar seu folheto de cordel a partir da explicação, do exemplo e do trabalho
colaborativo. Dando oportunidade não só o estudante interagir, participar ativamente. Mas
também produzir seu trabalho, o produto final.
Podemos perceber que com uma sequência didática bem planejada e pessoas
comprometidas, pode-se colher resultados muito significativos. Respeitando as limitações
físicas, o ritmos dos estudantes envolvidos, utilizando textos escritos em situações reais como
base para a produção dos alunos, todos estes passos levaram a um trabalho significativo e
produtivo, além de levar os estudantes a tomarem consciência e refletirem sobre o que é a
literatura de cordel e sua importância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pudemos observar que é possível desenvolver trabalhos significativos com literatura
de cordel capaz de mobilizar os estudantes e orientá-los a criar textos literários, mesmo não
sendo em turmas de Ensino Médio.
A literatura pode ser utilizada como uma ferramenta de aprendizagem ao mesmo
tempo que se trabalha a sensibilidade da pessoa como ser humano e desenvolve seu senso
crítico, sua reflexão, criando, também sua autonomia.
Oportunizar momentos como este, observados na aplicação deste projeto, faz-nos
refletir sobre o compromisso que o professor deve ter e em como proporcionar atividades
colaborativas capazes de expor os estudantes a aprender fazendo, pois desta forma, eles
podem perceber qual o seu papel durante o processo de aprendizagem.
A união da teoria com a prática é fundamental para se criar atividades cada vez mais
significativas. Espera-se que com esta experiência, outros profissionais possam amadurecer
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ideias das mais variadas áreas do saber e desenvolvam sequências didáticas que possam
mediar a aprendizagem dos estudantes, levando-os a refletir e participarem ativamente nas
aulas. Assim, dando significado ao que está sendo visto e estudado.
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A FIGURA DO BANDIDO: O DISCURSO MIDIÁTICO E A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CRIMINOSA
João Carlos da Cunha Moura*

RESUMO
O presente estudo visa a analisar discursivamente o processo noticiário de produção da criminalidade. Nesse
sentido, o trabalho se debruça sobre as formas de transmitir enunciados noticiosos no espaço midiático e seus
reflexos na construção do sujeito criminoso: o delinquente. A relevância se justifica pela necessidade urgente de
fazer visibilizarem-se os discursos que operam no setor midiático capitalista, o qual produz constantemente
formas subjetivas (sujeito-forma), os quais servem de instrumento para o consumo da população por mais
segurança e mais punitivismo. Tais categorias se revestem, atravessados pela homilia bipolar entre bom e mau,
em direitos de proteção dos cidadãos estabelecidos sob a ordem das coisas. O papel do discurso midiático, logo,
é a perpetuação de produções mercadológicas subjetivas, instituindo formas fixas e opostas entre cidadania e
criminalidade, instituídas como mercadorias as quais se detém certa propriedade e não como exercício no
processo democrático. Para esta análise, baseia-se o referencial teórico na análise do discurso foucaultiana, bem
como em estudos tangentes que complementam a forma discursiva na atualidade midiática. Assim, o método
utilizado será o da revisão bibliográfica, com metodologia dialética, através da nomenclatura dos indivíduos
envolvidos em chamadas para notícias sobre crimes praticados.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Discurso Midiático; Sujeito

1. INTRODUÇÃO
É comum observar nos noticiários televisivos a menção a atos ilícitos, os quais são
mostrados de maneira a transparecer uma espécie de aumento de certos índices de violência e
criminalidade. Dando-se conta do fato ilícito apresentado, a mídia televisiva, impressa ou
digital impõe uma série de ordens discursivas que buscam funcionalizar um aparato punitivo.
Tais instrumentos tem por função cognitiva o alicerce de uma construção de
identidade para os tipos ideais, figurados na tomada de corpo do delinquente. O “bandido” é a
figura motriz dessas relações de poder. Essa figura é adotada como eixo central da identidade
criminosa. Por suas feições, seus atos e sua personalidade, são alicerçados os discursos que
fundamentam desde sua psique até sua periculosidade.
Saliente-se, antes de tudo, como os meios de comunicação se tornaram um processo de
acumulação de bens simbólicos, os quais são aprimorados de acordo com o aspecto que se
necessita lançar no espaço social. Por várias séries discursivas, os meios de comunicação
tomam um alcance global, impondo agendas e opiniões sobre os mais variados tipos de
assuntos.
O tema é de relevância no sentido de buscar entender quais categorias precisam ser
levantadas para fazer esse vigor midiático ser cada vez maior. Isso torna o contexto da
narrativa midiática um fator de preponderância extrema toda vez que um fato ilícito irrompe
na sociedade, como algo extraordinário e deslocado de uma realidade posta como ordenada.
Para o desenvolvimento do presente artigo dividiu-se o tema a ser trabalhado em três
partes. A primeira trata do discurso da mídia enquanto aspecto necessário para sua produção
industrial, em larga escala, transformando suas mensagens em um produto especial sobre o
tema discutido.
Logo após discorre-se sobre uma coluna que necessariamente deve aparecer nos
noticiários televisivos, impressos, digitais e em todas as formas que possa apresentar: o
Mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. Professor da
Unidade de Ensino superior Dom Bosco
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sistema penal. Será apresentado como o discurso midiático modula seus aparatos para
desencadear um saber específico sobre o fenômeno crime.
Por último, estuda-se como a indústria da mídia, aliada ao controle social formal
(agências estatais de repressão e punição), produzem a figura do “bandido”. Essa
representação necessita de certa corporificação, para que o processo de produção da matéria
esteja alicerçado de maneira estratégica, com intenção de reproduzir toda uma estética do
mundo do crime.
Como metodologia, utiliza-se o plano da análise do discurso baseada em acesso a
conteúdos digitais matérias de portais digitais de notícias, e também capas de revistas que
enunciem sobre o tema da (não) criminalidade em certos aspectos.
Comportados todos os fatores o estudo tem como hipótese inicial a de que existe, no
que tange à produção midiática, um direcionamento específico para o endurecimento das
penas, porém alavancadas a determinadas classes de indivíduos, considerados “bandidos”, os
quais passam por procedimentos exclusivos de determinação subjetiva, nos quais seus corpos
serão reconhecidos como a figura representativa de uma estética do mal.
2 O MERCADO DO DISCURSO MIDIÁTICO
Nos últimos anos do século XX, com um recrudescimento no início do século XXI,
uma série de formações culturais e sociais começou a se difundir. Esta difusão, de acordo com
WACQUANT (2015), tem uma forma industrializada, a qual entrega mercadologicamente as
representações subjetivas. Fruto de uma lógica neoliberal, a mídia e seus discursos ordenam
um modelo sócio-cultural de apreensão e consumo dessas identidades.
Ainda de acordo com WACQUANT (2015) as relações e conflitos sociais transferiram
suas ações do espaço público propriamente dito para um espaço que tem a forma de público,
porém privatizado. A mídia “teatraliza” essas relações, dando um aspecto espetacular a tudo o
que diz respeito à uma economia própria. Isto significa que a mídia tem um papel essencial na
criação e fomento dos espaços de discussão.
BOURDIEU (1997) explica que a televisão tem esse aspecto de reprodução de certos
aspectos subjetivos. Essa descrição faz o sociólogo francês pensar num espaço próprio de
criação e desenvolvimento de condutas, que não deixa de ser um campo específico para a
disputa da imposição de regularidades, ao qual ele chama de “campo”. Assim, a mídia tem
por objetivo criar uma narrativa baseada em seleções específicas, principiologicamente
formulado na procura que de algo que vá do sensacional ao espetacular (quando estes não se
confundem).
Assim, é parte do atributo midiático perceber a já inscrição do dado em aspectos
discursivos. Seguindo a ideia foucaultiana de discurso, é necessário entender este como um
conjunto de ditos e não-ditos, especulados e formados de acordo com uma série de
reproduções e representações que não são resultado apenas do significado extraído, mas de
tudo o que ideologicamente envolve a mensagem. (FOUCAULT, 1996)
BECKER (2009, p. 76-77) afirma:
O trabalho de fazer representações é dividido entre produtores e usuários. O trabalho
que os produtores fazem está lá para que os usuários o utilizem. O que os produtores
não fazem, os usuários devem fazer. É possível que nem todos eles saibam o
bastante para fazer o que os produtores desejam e demandam, podem saber como
fazê-lo, mas não conscientemente, ou podem fazê-lo de uma maneira diferente.
Quando o fazem à sua própria maneira, podem de fato produzir resultados diferentes
do que os produtores tinham em mente. Diferente mundos de feitura de
representação dividem o trabalho de modos muito diferentes.
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A produção acima citada, diz respeito ao conteúdo emitido pela produção midiática, a
qual já se encontra repleta de discursividade, isto é, de uma ordem de discursos. O
interessante é notar que, mesmo não tendo regularidade, esta é uma das características
essenciais da formação discursiva. Dessa forma, a descontinuidade dos processos discursivos
demanda cada vez mais amplitude representativa.
FOUCAULT (1996) dá a isso o nome de “princípio da descontinuidade”. Por ele,
pressupõe o receptor da mensagem que suas interpretações não tem nenhuma relação lógica
com a mensagem veiculada.
Midiaticamente, é essa a perspectiva que se observa. O espaço midiático é preparado
de maneira consumeirista. Em outras palavras, é um campo de disputas interpretativas e
cognitivas sobre os temas que lá se abordam, formando inclusive a agência pública de
discussão, baseada naquela seleção acima mencionada através das palavras de Bourdieu.
BUTLER (2015) compreende, nesse sentido, que existe uma capacidade
corporificadora daquilo que a se quer expor e moldar. Os discursos preparam as ferramentas
para a instrumentalização subjetiva. Por isso os sujeitos são construídos de acordo com
normalizações repetidas e consumidas. São condições específicas para o entendimento do
indivíduo como “ser”.
A contingência desse processo de subjetivação envolve forças específicas de produção
das identidades. No entanto, não são deterministas. Alerta BUTLER (2015, p. 17), que “os
esquemas normativos são interrompidos um pelo outro, emergem e desaparecem dependendo
das operações mais amplas de poder, e com muita frequência se deparam com versões
espectrais daquilo que alegam conhecer”.
As transmissões de rádio e televisão, bem como as coberturas em tempo real em redes
digitais de compartilhamento de dados, tomam todo um aspecto coisificado. São expostos os
mínimos detalhes de toda a narrativa que se expõe. É dessa maneira que os discursos estão
espalhados pelas mais singelas e simples relações sociais.
Os agentes especializados no campo jornalístico e midiático têm sua relevância devido
ao fato de que a eles é investido um monopólio estrito sobre os dispositivos de produção e
difusão e de um grande aparato informativo. Por esses instrumentos controlam o que será
acessado e quando será acessado pelos cidadãos. Ao utilizar estes argumentos BOURDIEU
(1997) ainda não havia refletido sobre a amplitude que as novas tecnologias dariam para o
acesso à informação. Porém, acerta ao dizer que o “espaço público” é moldado por essa
grande difusão.
De acordo com AZEVEDO (2006), a linguagem utilizada pelos grandes meios de
comunicação é peça chave para determinar o avanço da informação e da formação da opinião.
As camadas populares não são atingidas diretamente pela mídia impressa, porém em conjunto
com a mídia audiovisual formam sua agenda. É claro que esta última ganha um aspecto maior
do que meramente a televisão. Nas atuais circunstâncias, os veículos audiovisuais estão à
disposição em tecnologias que podem ser alcançadas por camadas mais populares, sem a
necessidade de grandes investimentos econômicos.
Nesse sentido, a produção midiática tem como fim a renovação de uma ideologia
programada para as elites. O sentido aqui exposto é o de uma espécie de ciclo de operações
expressivas, as quais, segundo FOUCAULT (2008), sobrepõem-se opiniões aos fatos e,
consequentemente, proibições tácitas dirigidas ao alvo da mensagem. Em outras palavras, o
fato é mostrado apenas para o conhecimento de sua existência, pois a discussão gira em torno
do que se almeja na construção e uma verdade sobre o objeto descrito.
Nos tempos atuais, com o desenvolvimento do acesso à internet, de fato as pessoas
tem mais acesso a várias fontes de informação, mas ainda assim pautados por toda uma
construção acerca dos modelos mercantilizados produzidos midiaticamente. Existe, em
verdade, um processo de construção para e pelo consumo, o qual determina a busca.
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Pode-se observar o a crescente busca pela informação a partir da demanda do
consumidor midiático, o site https://www.google.com.br/trends/ traz estatísticas sobre os
termos mais buscados no site de pesquisa Google. A busca pelo termo “estupro coletivo” e
relacionados teve um alcance avassalador se comparado aos anos anteriores. Informa que nos
últimos dez anos, foram feitas apenas onze buscas pelo termo, e apenas durante o mês de
junho, a linha gráfica alcança patamares altíssimos, conforme demonstra o gráfico.

Fonte: https://www.google.com.br/trends/explore#q=estupro%20coletivo&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT%2B3

Denota-se um interesse súbito pela busca referente ao tema após veiculada notícia
sobre a ocorrência na cidade do Rio de Janeiro em maio de 2016.
O padrão de busca pela informação em canais de internet manteve o padrão também
pode ser percebido pela procura ao termo “impeachment”, nos últimos dez anos. Observa-se
grande aumento na curva do gráfico pela busca quando do ápice do afastamento da presidenta
Dilma Roussef, tendo diminuída sua busca quando após a primeira fase do afastamento os
meios de comunicação começaram a tratar do movimento de transição do governo interino.

Fonte:http://www.google.com.br/trends/explore?hl=ptBR&q=impeachement&geo=BR&cmpt=q&tz=Etc/GMT%2B3&tz=Etc/GMT%2B3&content=1
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Outras buscas podem ser constatadas como formações específicas do conteúdo de uma
agenda de discussão. É o que BOURDIEU (1997, p. 65) vem a chamar de formação dirigida
da consciência. Afasta-se a ideia da produção do discurso sobre o tema, reluz o gerenciamento
desses temas. Os agentes que compõem o campo de enunciação midiática são diretores de
consciência, são eles quem determinam o pensar e o saber sobre o que pode ser considerado o
“problema da sociedade”.
O conteúdo industrializado da mídia prepara e lapida o conteúdo que será fornecido.
Em outras palavras, existe um discurso próprio para cada área do saber. O reflexo na
sociedade se dá em cada ramificação que esta apresenta. Assim, do controle social formal ao
informal, em atravessamentos contínuos, percebem-se a gestão dos interesses dos discursos de
dominação. Controle social, para o entendimento aqui destacado, é aquele lecionado por
GARLAND (2001), no qual tem-se como definição o conjunto de instituições públicos e
privados, formais e informais, que se congregam para um ordenamento discursivo. O controle
social formal é aquele determinado pelas instituições do sistema público, aparelho jurídicoestatal, principalmente refletidos no sistema punitivo. Já o controle social informal é aquele
conjunto discursivo que se estabelece no âmbito privado da vida em sociedade (família,
religião, mídia) (GARLAND, 2001; ANDRADE, 2003, BATISTA, 2007)
Nessa trilha, inegável é o aspecto de alcance que as mídias podem conseguir. Esta
abrangência, nas atuais circunstâncias, consegue ultrapassar fronteiras territoriais e
linguísticas. É nesse contexto que a mídia encarrega-se de propagar os seus programas de
maneira a mais diversa possível, representando aquele dramático picadeiro de na construção
de um sentimento coletivo sobre determinados temas.
Como explica THOMPSON (2008) essa intensidade, organizada pelos próprios meios
de comunicação, confirma sua importância. Uma importância simbólica determinada no
próprio campo midiático, reprodutor dos discursos que nele se disputam. Simbólica porque
ainda é uma importância dada de si para si mesma, refletida nos cuidados com produção e
manutenção das matérias envolvidas. Ainda de acordo com o autor não se deve negar o vigor
transmissor de informações que os meios de comunicação detém. Valorando simbólica e
economicamente seus produtos, os meios de comunicação coisificam a matéria, transformamna em objeto de consumo.
Os meios de comunicação exercem essa função em conjunto com outras instâncias do
aparelho jurídico-estatal, disseminando campanhas que determinem uma espécie de ordem
social e legal. É como se cada ocorrência noticiada obtivesse um significado social de
importância, naturalizando dados e evidenciando o que se chama de “crise” que não se
manifesta de forma clara e que precisa ser trazida à luz pelos agentes do campo e discurso
midiático (CHAVES JUNIOR, 2011).
Interessante notar como BOURDIEU (1997) e FOUCAULT (1996) concordam com
relação à constituição do objeto de análise. Ambos aceitam o fato de que o discurso não é
senão um aspecto da mensagem enviada, isto é, em qual área está instituída a verdade sobre o
tema discorrido. No contexto específico aqui designado, pode-se afirmar que o conteúdo
midiático, seus discursos e campos, procedem num sentido de retroalimentação.
O conteúdo midiático é feito de si mesmo para si próprio. Em outras palavras, é
apenas a reprodução daquilo que ele próprio enuncia. Assim, a narrativa pode ter um poder de
reprodução tal que todo o aparato pode dar a sensação de estar em constante desenvolvimento
do tema a ser discutido, porém apenas reproduzindo à exaustão meros fatos sobre a notícia.
Para o sistema penal essa reprodução vazia de sentido é essencial.
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3. O SISTEMA PENAL NO DISCURSO MIDIÁTICO
Para se satisfazer em si mesma, a cultura midiática necessita de uma série de
ordenamentos discursivos. O sistema penal é uma das formas mais profundas desse viés
industrial que a mídia cultua.
Conforme dito acima, a teatralização midiática toma força na sociedade ocidental, mas
adrede ao sistema essas encenações sensacionais não mais dá conta apenas da sanção final, a
pena. O que se percebe, de acordo com WACQUANT (2015, p. 15), é que:
A teatralização da penalidade migrou do Estado para a mídia comercial in totó,
estendendo-se da cerimônia final de sanção para abarcar toda a cadeia punitiva,
outorgando um lugar privilegiado às operações policiais em áreas habitadas por
populações de baixa renda e às confrontações nas salas de audiência em torno de
réus célebres.

O paradigma neoliberal que se estabeleceu, conforme definido pelo próprio
WACQUANT (2015), como um modelo ideológico de reprodução de um aparato econômico
que tenta esmaecer todas as conquistas, bem como os direitos sociais, é fator preponderante
nesse contexto punitivo. Sem o sistema punitivo espetacularizado, afirma o autor, o sistema
econômico não conseguiria se sustentar. Diminuir o Estado no aspecto econômico,
necessariamente exige sua maximização no controle repressivo das massas de pessoas que
não terão acesso aos bens de consumo.
Importante esclarecer que também o Estado atuará como mantenedor desse status quo.
Assim, constata-se que não apenas a mídia reforça um controle punitivo mais forte e
maximizado, mas o Estado utiliza desta ordem de discursos para operar sua repressão com
base nos sentimentos sociais neutralizados sob todo esse complexo imbricado da cultura
punitiva.
No discurso midiático o Estado não pune exemplarmente os delinquentes
(personalizados na figura do “bandido”); é fraco e não ordena a sociedade conforme certos
valores e interesses preceituados. Da mídia, então, extrai-se que a sociedade está em crise de
criminalidades, o qual assola a população e divide-a em “cidadãos de bem” e “bandidos”,
exigindo, invariavelmente, a elasticidade do seu braço punitivo.
Assim, conforme BARATTA (2011), o processo de desvio (o qual será a principal
categoria de determinação do sujeito “bandido”) é desencadeado através de comportamentos
promovidos por certos autores conscientes de sua ação.
Contudo, esse tripé “violação da norma, imputabilidade e culpabilidade”, não pode se
confundir com o processo de tipificação da situação. É que esta última exerce papel
fundamental na configuração da ideia de crime, enquanto fenômeno a ser analisado. No senso
comum punitivo, o sistema penal só deve agir quando percebido um perigo iminente para o
desenrolar de uma crise no sistema econômico, caracterizado principalmente nos crimes
contra o patrimônio (ou que o “ganho fácil”, aquela aquisição de patrimônio de forma ilícita,
esteja presente) (BATISTA 1998; BARATTA, 2011)
Nesse sentido, os meios de comunicação atuam como mantenedores de uma espécie de
moral, baseada na não transgressão e aceitação às normas. As condutas que se desviam desse
aparato, no entanto, são deliberadamente selecionadas para compor uma narrativa em que
possam coexistir vários aspectos de julgamento sobre o fato, a notícia, a matéria etc.
O contexto da mídia é o do escândalo das coisas. De acordo com CHAVES JÚNIOR
(2011), sem esse aparato completo de comunicação, o transmissor torna-se apenas mero
contador de histórias fantásticas e sensacionais sobre as relações sociais; o receptor torna-se
apenas mero observador. Isso permite que os meios de comunicação recrudesçam os seus
aparelhos de envio de mensagem.
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Pode-se afirmar que este esgarçamento da cultura da moral inventada é determinado
pelo “crime que chocou o Brasil”; uma espécie de atributo a todos aqueles atos ilícitos
especificamente delineados para fazer parte de um processo de conhecimento da verdade
sobre o fato. Em geral, são atos rotineiramente praticados contra e sobre determinadas
perspectivas sociais, que necessitam elaborações muito mais complexas do que meras
respostas contingentes do direito penal, mas que recebem em si mesmos um discurso bem
ardiloso dos meios de comunicação.
Nilo Batista (2002, p. 155) faz crítica contundente a esse modelo de preparação para o
fato ilícito. Conduz o autor sua argumentação no sentido de que a máquina produtiva
midiática revela personagens sem o devido estabelecimento acadêmico sobre temas
extremamente complexos da política criminal. É por isso que se pode afirmar que, pelo menos
em sede penal, “a universidade perdeu essa função” analítica das relações sociais baseadas em
atos ilícitos; ainda que o especialista emissor do enunciado seja um acadêmico. O problema
reside justamente nas análises assépticas sobre o crime em discussão.
WACQUANT (2015, p. 15) expressa a mesma preocupação. É que, utilizando como
exemplo a mídia norte-americana, as praças onde ocorriam os grandes suplícios públicos,
como aquele descrito por Foucault (1987) logo no início de Vigiar e Punir, foram obliteradas
por uma “justiça televisiva”: uma série de programas, seriados, noticiários, filmes, enfim toda
sorte de produção cultural industrial baseada em produções que trazem o sistema penal para o
centro das atenções.
Nesse contexto, WACQUANT (2015) faz crítica às previsões de Foucault (1987) em
Vigiar e Punir.
Foucault interpretou de forma equivocada a tendência histórica da moderna
penalidade ocidental, quando profetizou o desaparecimento da prisão no exato
momento em que ela estava ingressando uma fase de rápida expansão e de
consolidação generalizada. (WACQUANT, 2015, p. 15)

Ocorre que, como Foucault (1987, p 170) mesmo afirma, o dispositivo panóptico,
referido na arquitetura prisional (institucional) é uma busca pela intervenção silenciosa, pelo
exercício de poder que coloca todos a postos em estado de vigilância; tais quais as atuais
câmaras de segurança em vários espaços urbanos, os quais prometem prevenção ao crime,
como função declarada, mas que em funcionalidade real procura espontaneamente exercer
relações de poder diretamente nos indivíduos. Câmeras essas utilizadas como fundamentação
narrativa para os mais diversos conteúdos midiáticos que envolvem crimes.
Pode-se extrair que o sistema penal atua em via de duplicidade de funções. Por um
lado expõe oficialmente um discurso de proteção dos bens jurídicos, combatendo a assim
denominada criminalidade – essa é sua função declarada. Por outro lado, age de forma
seletiva e repressiva, de maneira a estigmatizar condutas e sujeitos – essa é sua função real
(BATISTA 2002).
Como afirma CARVALHO (2008) o direito penal aparece como um objeto de estudo
bastante purificado. Nessa perspectiva, o interesse pela constante representação de um
discurso penal se faz erigir a ideia de que o direito penal, pelo menos em um primeiro
momento, tem o condão de resgatar uma ordenação social, como se fosse um fim em si
mesmo. Contudo, a própria prática penalista demonstra que não se pode tratar o fato ocorrido
com reducionismos de ordem meramente legal.
Uma criminologia fixa-se à margem deste discurso penal. Métodos mais complexos de
interpretação dos fenômenos perdem força por conta de um discurso extremamente
determinista, o qual perfaz a criação do sentimento social de que a violência proporcionada
pelo crime precisa ser combatida de todas as maneiras.
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A ciência penal integrada [...] privilegiou o saber dogmático e formal, relegando ao
posto de ciência auxiliar qualquer saber diverso que ousasse investigar o fenômeno
crime. O saber criminológico, derivado do positivismo naturalista e etiológico da
escola italiana de Lombroso, Ferri e Garófalo, será recepcionado pelos modelos
integrais na qualidade de ciência coadjuvante. Assim, o local de fala da criminologia
é o de auxiliar a ciência principal (direito penal), fornecendo elementos de
sustentação e legitimação (CARVALHO, 2008a, p. 11).

Para tanto o direito penal, situado nesse sistema discursivo, atua de maneira
principiológica. Estabelece-se como justo, criando a necessidade de reprimir os indivíduos
que são categorizados como ameaças ao bem estar da sociedade. O fato crime só será
admitido como tal se socialmente reprovável, não bastando seu acontecimento: deve estar
aplicado a uma série de amarras que pressupõem além do fato, o local e o sujeito que
desenvolve o fato ilícito.
4. O PRODUTO DO CONSUMO PUNITIVO MIDIÁTICO: O “BANDIDO”
Para a efetivação de uma política punitiva baseada em repressão e seleção de condutas
e pessoas, o sistema penal necessita de todo apoio no que tange ao controle social. Em ambos
os estratos (formal e informal) deve ser necessária a construção de uma figura imaginária,
presente constantemente na sociedade, sem a qual o amparo punitivo seria dispensado. É
inteiramente necessário que se crie a figura de um “inimigo” contra o qual se deve lutar.
Descreve CARVALHO (2008b) que existe um processo discurso meticuloso, o qual
determina uma espécie de livre arbítrio para o agente. É uma noção que concebe o sujeito que
pratica o ato ilícito como um ser capaz de definir e escolher entre duas opções que se anulam:
uma conduta lícita e outra ilícita.
Esse inimigo, define ZAFFARONI (2014, p. 103), é um dado, é quem anda na má vida
(“conceito pretensamente material, ainda que essa fórmula tão antiquada quanto precisa não o
mencione”), fruto de arbitrariedades políticas.
BARATTA (2011, p. 97-98) delineia essa criação do inimigo através de um duplo
processo de criminalização, o qual terá como produto a figura estabelecida do criminoso,
delinquente, bandido etc. Para o criminólogo italiano, existe antecipadamente um processo de
criminalização primária, um “processo de definição interno ao senso comum correspondente
ao que se produz no âmbito jurídico”, ou seja, a definição da conduta praticada como um fato
ilícito. Após a conduta praticada entra em ação um processo de criminalização secundária, ou
seja, a formação da convicção sócio jurídica sobre a pessoa que cometeu o ato, baseada em
seleção e estereotipagem do indivíduo.
Quem exerce um papel de criminalização secundária (principalmente) de forma
essencial é a mídia em suas diversas facetas. O resultado é a configuração da figura essencial
quando da análise prática de um fato delituoso: quem é o autor? Ao que se responde
prontamente: “um bandido”. É a antecipação da pessoalidade do fato frente ao conteúdo
social e político que reproduz uma série de violências cotidianas.
O “bandido”, nos discursos midiáticos e penais, é aquele indivíduo que se sustenta em
uma carreira criminosa. De acordo com BARATTA (2011), o criminoso é aquele dado natural
que se situa na realidade social; à ele é dada a noção de que a criminalidade existe em algum
nível extraordinário, isolado das vivências sociais de todas as pessoas. Não basta passar por
um processo penal, nem o comportamento é necessariamente aquilo que importa na
configuração da figura do “bandido”. É antes de tudo uma interpretação, uma norma
interpretativa, ligada mais às características do autor do fato antes da conduta praticada.
É dessa maneira que os corpos são marcados subjetivamente. A ação corresponde a
antagonismos determinados em sociedade em que o discurso midiático punitivo opera de
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forma bastante arraigada. Caráter específico de cada um dos sujeitos da ação é associar-se a si
mesmo àquilo que tem de representatividade.
O “bandido” e o “cidadão de bem”, antagonismos fortemente disseminados nas
sociedades em que o Direito é enraizado e internalizado, não passam, portanto, de
determinações indentitárias as quais pressupõem o caráter legal de suas ações, ainda
que um ou outro tomem atitudes consideradas legais ou não. Os códigos e leis não
são ignorados por nenhum dos sujeitos da ação, por isso mesmo partem de suas
próprias identidades para a marcação específica de sua posição. Sendo assim, é
perfeitamente compreensível a ilicitude praticada por um “cidadão de bem”, porém
incompreensível quando um “bandido” acata determinadas regras ou tenha direitos
respeitados.[...] Portanto, se o homem é um ser social, aquilo que é produzido
através das relações não pode ser considerado como próprio de um ou outro
indivíduo, mas a sua construção relacional; e o que se reflete (sujeitos, objetos,
identidades, instituições etc.) também. Há um pouco do “bandido” no “cidadão de
bem” e vice-versa. (MOURA, 2014, p. 183-184)

Essa maneira midiática de agir é sobreposta por diversos discursos que já pairam. O
conceito de controle toma proporções políticas ainda maiores com a disseminação de
mensagens midiáticas. O “bandido” nas atuais conjunturas dos meios de comunicação podem
estar infiltrados nas mais finas ramificações de agências instituídas formal ou informalmente.
Pode ser o policial ou mesmo o próprio filho. Necessário separá-los quando a conduta
ultrapassa os limites do senso comum midiático punitivo.
Como afirma FOUCAULT (1987) existe uma variação do ideal panóptico, a sua
amplitude toma os contornos de um ideal político e controle, ou seja, uma vigilância de todos
por todos, fazendo funcionar as relações de poder de maneira a docilizar os corpos (torná-los
corpos úteis para o desempenho de cada função institucional).
Algumas notícias podem corroborar o discurso sobre a figura do bandido. Como
exemplo têm-se as duas matérias abaixo colacionadas. Ambas extraídas do mesmo portal de
notícias.

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/policia-prende-jovens-de-classe-media-com-300-kgde-maconha-no-rio.html
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Fonte: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/03/policia-prende-traficante-com-10-quilos-de-maconha-emfortaleza.html

Em que pese a não caracterização corporificada dos indivíduos envolvidos, o espaço
nos quais as apreensões de drogas são representadas se dão destacam o valor discursivo.
Ainda que a primeira notícia reporte uma conduta habitual dos indivíduos, uma vez que fazem
parte de “uma quadrilha de jovens de classe média” e a segunda mencione um “suspeito que
não possuía antecedentes criminais”, ambos são tratados de maneira diferente nas notícias
veiculadas. Os primeiros estão investidos em espaços denominados nobres do espaço urbano,
enquanto o segundo encontra-se em espaço determinado como periférico, de acordo com as
notícias.
Assim também repare-se a representação da figura do “inimigo” nas capas da revista
semanal Veja de 19 de novembro de 2008 e 28 de outubro de 2009, respectivamente.

É comum, de acordo com ZAFFARONI (2005), que se estabeleçam sujeitos
“perigosos” de acordo com o ambiente que estes frequentem ou, principalmente, vivam.
Ociosidade, vício em substâncias entorpecentes, trabalho precário, passagem antecipada pelo
sistema penal (quando criança ou mesmo adulto), conforme se notou, não são as
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características essenciais para determinar a figura do bandido, mas antes, fazem parte de toda
uma série de operações expressivas que determinam a periculosidade e a devida repressão.
Em certo sentido, há uma exposição definida de determinantes discursivos, uma
espécie conceituação própria para o aspecto sensacional que uma “guerra à criminalidade”. É
preciso que os operadores do sentido discursivo na mídia e no sistema penal (em conjunto)
fomentem historicamente esta ideologia, caso contrário, o “bandido” perde seu sentido de
existência.
O conceito de inimigo interno sobreviveria à ditadura, sendo recuperado em
documentos militares, já em pleno processo de redemocratização, deslocado da
criminalidade política para a criminalidade comum, para a compreensão da violência
urbana. Sua utilidade para o sistema penal interligado a um projeto econômico com
taxas crescentes de marginalização social, estruturalmente excludente, dispensa
comentários: os excluídos que caminhem por determinadas aleias do Código Penal
são os novos inimigos internos (BATISTA, 1997, p. 151)

Existe, para o discurso midiático, que a punição é a única forma jurídica adequada
para a resolução dos conflitos delituosos. Essa punição, no entanto, não se limita à adequação
às formas legais já dispostas nas legislações penais, mas no endurecimento cada vez maior de
todas as formas de punição, chegando também ao ponto de um retorno à pena capital.
A mídia tem, na lógica do controle social, o papel de encenação. Mistura todos os
conceitos possíveis no sentido de idealizar um estado de necessidade pela segurança, sempre
em crise. O modelo definido especificamente para determinar os “bandidos”, apela para uma
noção moderna que divide um coletivo do qual se faz parte e outro do qual precisa a
sociedade se defender. “Nós”, cidadãos cumpridores dos deveres, devemos nos defender dos
“Outros”, aqueles os quais atentam contra nossa dignidade e bom viver. De acordo com
ANDRADE (2003), esse inimigo criado pelos mais diversos espaços de disseminação de
mensagens é, antes de tudo, um enredo estrategicamente construído para a sensação da crise
da criminalidade, eclipsando o problema das criminalizações, que constituem o processo de
aparecimento do fenômeno crime.
Dentro dessas nuances dos meios de comunicação, o criminoso aparece como o
monstro social, um indivíduo vazio de sentido e sentimento. Sua prática criminosa é a
expressão da sua maldade, devendo ser excluído da sociedade. Não sem antes passar pela
Praça de Grève dos dias atuais: os meios de comunicação de massa.
5. CONCLUSÃO
Reflexões sobre o conteúdo disseminado nos meios de comunicação levam a crer que
existe uma pretensão estratégica para a definição de um Estado Penal. O discurso que se opera
nessas perspectivas é bastante baseado em uma espécie de onda punitiva que abarca dos
menos aos mais lesivos atos ilícitos.
Produção em larga escala, de amplitude global, os meios de comunicação, em
quaisquer formas que possam existir, precisam catalogar suas colunas para o consumo do
produto final: a notícia. O fato noticiado precisa estar adequado, assepticamente, ao conteúdo
específico que se quer produzir. Dessa forma, pode-se abrir espaço para que os componentes
do mercado midiático reproduzam o mesmo conteúdo, sob uma perspectiva de
imparcialidade. O que revela, por outro lado, um esvaziamento do sentido do fato noticiado.
Essa produção para o consumo corrobora-se com a formação de uma agenda pública
de discussão. Essa agente molda todos os pontos de uma condução política da sociedade,
agregando valores simbólicos a alguns interesses, desmerecendo outros, de acordo com o
momento estabelecido pela própria produção industrial midiática. É um artifício de
construção finalista em si mesma.
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A busca pelo domínio total da “criminalidade”, a qual é perpetrada por “bandidos”,
erige-se como panorama ideal para todo um sentimento coletivo de que o fenômeno crime
está totalmente disperso pela sociedade, sem o mínimo de controle. Assim, direitos e garantias
começam a ser flexibilizados em nome da punição exemplar dos delinquentes.
Em todas as idades, em todos os espaços, a figura representativa do “bandido” pode
encontrar sua corporificação. É uma caracterização determinista, ontológica mesmo. É
“bandido” quem o é. Isso não significa, em nenhum aspecto, que a prática do fato ilícito seja a
principal medida para a configuração da identidade do criminoso. Serão necessários requisitos
prévios de seleção do sistema midiático penal para que o indivíduo seja subjugado em sua
posição criminosa.
Aspecto nefasto da aplicação do direito penal, a seletividade encontra seus
instrumentos no discurso midiático. Em uma sociedade em que vige uma ideologia de
consumo, os mercados precisam produzir cada vez mais consumo imediato. Os fatos ilícitos
são grandes mecanismos de canalização de um sentimento geral. Não qualquer fato ilícito,
mas aquele que se representa como uma afronta aos direitos dos assim chamados “cidadãos de
bem”, aqueles cujas personificações não se corporificam no “bandido”.
O fato ilícito a ser considerado será aquele estritamente selecionado para fazer parte de
um teatro punitivo nos mais variados meios de comunicação: aquele o qual apenas um
“bandido” poderia cometer. É afastada toda possibilidade sentimental, pessoal e até jurídica
de um “cidadão de bem” cometer o fato descrito.
Colocado na ordem da frieza e do cálculo, o episódio da ilicitude, existe pela só
existência do “bandido”, e por isso mesmo deve ser uma figura aniquilada da sociedade. A
força expressiva desse discurso consuma-se no julgamento do senso comum punitivo de que
“bandido bom é bandido morto”.
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A UTILIZAÇÃO DO GÊNERO CURTA-METRAGEM COMO
FERRAMENTA DE ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA
ESTRANGEIRA (ELE)
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira72
Resumo:
O curta-metragem é um gênero discursivo pois proporciona em sua peculiaridade seu vínculo com o real e o
contato com a realidade social (ALCÂNTARA, 2014). Uma das vantagens de se utilizar o curta-metragem é que
através dele o estudante recebe o input necessário para a interiorização da gramática em seu contexto de uso. Isto
permite observar aspectos culturais que podem levar o estudante a compreender e dar significado ao que vê e
ouve (PEÑA, 2007). A utilização do curta-metragem proporciona um estímulo diferenciado para que o estudante
aprender o novo idioma de maneira lúdica e de forma autêntica. A autenticidade é incontestavelmente uma das
maiores contribuições dos audiovisuais para as aulas de língua estrangeira (RIBEIRO, 2013). Por ser uma
ferramenta multimodal (que utiliza som, imagem, texto escrito, enfim, mais de uma modalidade), todos estes
recursos podem ser trabalhados para desenvolver qualquer uma das habilidades necessárias para a compreensão
e comunicação do estudante (audição, leitura, escrita e fala), ficando esta seleção ao critério do professor. A
visualização do curta-metragem, necessariamente, implica no desenvolvimento de diferentes destrezas
necessárias para a aquisição da competência comunicativa pelo estudante (TEIXEIRA, 2012). Foi escolhido o
curta-metragem “la leyenda del espantapajaros”, disponível gratuitamente na internet para se trabalhar durante 4
aulas, as 4 habilidades de um grupo de estudantes de um curso básico de Língua Espanhola na cidade de Recife.
Este trabalho teve por objetivos observar a aceitação da ferramenta curta-metragem no curso de Espanhol como
Língua Estrangeira (ELE); apresentar atividades diversificadas para trabalhar cada uma das habilidades e
motivar os estudantes a aprenderem de forma mais dinâmica.
Palavras-chave: Curta-metragem. Ferramenta multimodal. Competência comunicativa. Língua estrangeira.

INTRODUÇÃO
O ensino de uma língua estrangeira requer criatividade e dinamismo, para que os
estudantes se sintam cada vez mais instigados a aprendê-la. As tecnologias podem auxiliar
neste processo, uma vez que fazem parte da vida cotidiana dos aprendizes e também são
ferramentas que estimulam este processo.
Além destes aspectos, a utilização do curta-metragem torna a aula mais atraente, como
Varela (2011) afirma, acaba sendo um "ensino deleite", uma vez que se transforma em algo
prazeroso para o estudante. De acordo com Varela (2011, p.15) "es un medio, que por un
lado, ofrece situaciones de lengua contextualizadas y por otro, como producto artístico,
transmite valores morales, culturales y estéticos que son indispensables en cualquier tipo de
enseñanza".
Esta ferramenta mostra o uso real e contextualizado da língua espanhola em suas
diversas formas de uso. É um veículo de grande potencial didático para conteúdos linguísticos
e culturais, além de se poder desenvolver atividades comunicativas e gramaticais
(MÁRQUEZ, 2009).
Nesta perspectiva, o professor precisa aprender a como utilizar esta ferramenta tão
versátil, criando um ambiente favorável e atrativo aos estudantes. É incontestável a
importância de se utilizar o curta-metragem como uma ferramenta no processo de ensinoaprendizagem de uma língua estrangeira, neste caso, a Língua Espanhola.
Saber utilizar o curta-metragem de maneira pedagógica requer do profissional uma
compreensão de que existirá a leitura de várias linguagens (pois o vídeo é uma ferramenta
multimodal), como: a imagem, o som, o texto escrito, as cores e outros aspectos semióticos.
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Também salientamos que deve haver um planejamento para sua utilização e não
apenas projetá-lo em sala. Selecionar o assunto/tópico a ser trabalhado, justificar o uso do
curta-metragem, desenvolver atividades para serem realizadas em três momentos distintos:
antes, durante e depois de vê-lo. O viés pedagógico tem que ser considerado em todas estas
etapas.
O presente artigo está dividido em 3 partes: a primeira aborda a importância do curtametragem no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula e, principalmente, no ensino
de outro idioma. A segunda explica o que é multimodalidade e como ela está presente no
curta-metragem. E a terceira e última parte abordamos o desenvolvimento do projeto
vivenciado em sala de aula utilizando o curta-metragem.
1. O TRABALHO COM CURTA-METRAGEM EM SALA DE AULA
A utilização de vídeos são ferramentas que proporcionam um maior interesse por parte
dos estudantes. De acordo com Alcântara (2014, p.9) "o cinema, há muito tempo, tem sido
notadamente uma profícua ferramenta pedagógica utilizada pela escola nas aulas de
linguagem". Podemos nos basear na teoria de Bakthin quando observamos a concepção de
linguagem como sendo um ato dialógico e de interação verbal.
Um curta-metragem se caracteriza pela sua duração, Márquez (2009, p.4) explica que
"por cortometraje se entiende una producción cinematográfica cuya longitud no supera,
aproximadamente, los 30 minutos de duración, aunque las definiciones del concepto suelen
ser bastante difusas".
Varela (2011, p.1) também explica que
Un cortometraje es una producción cinematográfica cuya longitud no supera,
aproximadamente, los 30 minutos de duración. Concretamente, según la Real
Academia Española, es «una película de corta e imprecisa duración». Partiendo de
estas definiciones no nos es difícil comprender las grandes ventajas que tienen los
cortos para el aula puesto que, además de ser un material auténtico, son de corta
duración, lo cual nos permite hacer varios visionados completos del mismo corto
durante una clase.

Uma aula planejada e ministrada com a utilização de vídeos, neste caso, curtasmetragens, proporciona situações de usos reais da língua estudada, além de serem mais
interessantes e motivadoras. Na visão de Peña (2007, p.1)
Todos aquellos que se dedican a la enseñanza [...] estarán de acuerdo en la
importancia que tiene despertar en los alumnos la motivación que los conducirá a un
aprendizaje maduro. Es por ello por lo que nos esforzamos en el ámbito de las
lenguas en dinamizar la clase y en llevar a ésta materiales que les puedan resultar
atractivos y sean cotidianos en la vida diaria [...]

A língua quando observada de maneira natural acaba por chamar mais a atenção dos
estudantes e servem de exemplos reais de uso e interação, além de se observar a cultura do
idioma foco. Peña (2007, p.2) explica que "la utilización del cine no sólo contribuye el
aprendizaje de una lengua, sino además es un medio que se presta para cultivar la educación
ética y estética".
A partir do curta-metragem também se aprende novas constituições sociais, regras,
estilos de vida, crença abrindo margem para a comparação e reflexão não só da nova cultura,
mas da própria, criando uma visão de respeito às diferenças.
A autora ainda explica que
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Las ventajas del uso del corto en la clase coinciden, por una parte, con las de los
largometrajes y, por otra, añaden valores nuevos. A través del visionado de un film
proporcionamos al alumno el input necesario para la interiorización de la gramática
en su contexto de uso, lo que permite una posterior reflexión y ejercitación en el
aula. Los conocimientos pragmático y sociocultural también se proporcionan de
manera eficiente mediante la proyección de una película: presentando la cultura a
través de muestras audiovisuales, el alumno puede comprender y dar un significado
a lo que ve y oye, además de reconocer los estereotipos de la nueva cultura así como
su sistema de símbolos, creencias y presuposiciones de manera más natural y
efectiva de lo que supondrían las explicaciones descontextualizadas del profesor.
Por último, la proyección del film facilitará ejercicios de enfoque comunicativo, el
alumno se sentirá animado a hablar y a poner en marcha los mecanismos que le
permitan expresar sus impresiones a cerca de la película o intervenir en la discusión
de la misma. (PEÑA, 2007, p.3)

Os estudantes necessitam vivenciar experiências mais próximas do real no uso da
língua, Brandimonte (2003, p.871) explica que os estudantes
Necesitan conocer las variedades del español, más allá de la norma culta que suelen
aprender en clase. Hay que proporcionar a los alumnos todo este tipo
de información y de una forma lo más atractiva posible y, en mi opinión, el
componente audiovisual en la clase de E/LE puede resultar de gran ayuda: todo
aparece más real, más verídico, y representa el puente de unión ideal entre el
aprendizaje tradicional en el aula y el momento de la práctica real, en vivo, en
territorios de habla hispana.

O cinema faz parte da cultura e do lazer das pessoas, o curta-metragem, como parte do
mesmo gênero, também tem a mesma característica. Quando utilizado em sala torna-se uma
ferramenta capaz de aproximar os contextos reais da língua para o aprendiz tomar como
exemplos.
Os assuntos por vezes abordados nos curtas-metragens também tratam de situações
semelhantes da vida dos estudantes, podendo criar uma relação ainda mais próxima. Ou
mesmo, o professor pode buscar temas que estejam de acordo com o gosto cinematográfico
dos estudantes, criando a relação do afeto.
Não se pode colocar qualquer curta-metragem, é necessário também alinhar o vídeo
tanto às necessidades dos estudantes, quando ao gosto deles, caso contrário se criará um
desinteresse por parte da turma. Na verdade, vários fatores devem ser considerados na hora de
se escolher um curta para ser trabalhado. Peña (2007, p.4) afirma que "el proceso de selección
del corto debe hacerse cuidadosamente y teniendo en cuenta no sólo los objetivos propuestos,
sino además el tipo de alumnos al que va dirigido (edad, cultura de procedencia, inquietudes,
motivo por el que aprenden español)"
Na visão de Teixeira (2012, p.10) é necessário que o professor acompanhe
o mundo em que vivem os nossos alunos, levando para as aulas materiais e
atividades que captem a sua atenção e motivem para a aprendizagem da Língua
Meta, deve ser uma preocupação de todos nós, professores de ELE. [...] O ambiente
das aulas deve ser favorável à comunicação, para que o aluno, como ser social,
adquira competências para se comunicar na Língua Meta. Convém ressaltar que a
comunicação audiovisual tem uma grande capacidade de influência no indivíduo e o
cinema como material real facilita aos alunos a oportunidade de se familiarizarem
com usos autênticos da língua. [...] O ambiente das aulas deve ser favorável à
comunicação, para que o aluno, como ser social, adquira competências para se
comunicar na Língua Meta.

262

Desta maneira, a forma que o professor aborda o assunto/tópico, as ferramentas
escolhidas, o ambiente da aula, as atividades planejadas tudo influenciará a maneira do
estudante se portar, com mais ou menos interesse e se estarão mais receptivos. O curtametragem oferecerá oportunidades para desenvolver competências comunicativas na língua
estudada.
A formação continuada do professor é fundamental para que ele possa desenvolver
suas aulas utilizando de maneira consciente esta ferramenta. O filme por si só não terá
nenhum retorno, mas a forma como ele será abordado, as atividades relacionadas a ele é que
determinarão o alcance dos objetivos de aprendizagem que foram traçados.
Deve haver todo um planejamento, uma sequência didática, para se saber exatamente o
que vai se trabalhar. Este planejamento não pode ser rígido, mas sim flexível, pois podem
ocorrer imprevistos e/ou os estudantes podem apresentar outras necessidades que não devem
ser menosprezadas.
Márquez (2009, p.9) expõe que "tradicionalmente las secuencias didácticas que se
elaboran con películas (en caso de que se visualicen en su totalidad) y cortometrajes suelen
presentarse en tres partes. Esta división no es siempre necesaria y depende del profesorado,
del tiempo disponible y de cómo queramos trabajar el material".
O professor, quando utilizar o curta-metragem em sala, também têm que apresentar
um postura ativa, motivadora, reflexiva e não simplesmente assistir ao vídeo com os alunos
sem questioná-los nem levantar questionamentos. De acordo com Ribeiro (2013, p.33)
a passividade é incompatível com o que se pretende de uma aprendizagem mais
ampla e dinâmica e, portanto, seria descabido desperdiçar o potencial deste material
autêntico ao admitir um mero visionamento lúdico. O input deverá ser mediado e
situar-se entre o professor (ensino) e o aluno (aprendizagem). Por outras palavras,
com atividades prévias e posteriores de exploração [...].

Nesta perspectiva, Morán (1995, p.30) explica que "não é satisfatório didaticamente
exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo com o assunto de aula, sem voltar e mostrar
alguns momentos mais importantes". É preciso haver uma ligação entre o que se pretende
abordar na aula e o uso do vídeo em sala, a fim de criar realmente um uso significativo e
pedagógico desta ferramenta.
Morán (1995) explica como elaborar atividades para se trabalhar com vídeos e como
vê-los, atividades desenvolvidas antes, durante e depois de sua projeção, a fim de explorar o
máximo possível as possibilidades existentes para sua análise e reflexão. Também propõe
atividades colaborativas com pequenos e grandes grupos, promovendo maior interação dos
estudantes em sala, e atividades diversificadas que podem abordar as 4 habilidades dos
estudantes, como: a leitura, a produção oral e escrita e a audição.
Às vezes nos deparamos com profissionais que não utilizam outras ferramentas pelo
fato de ainda não terem domínio ou pelo simples desconhecimento de como usá-los. O
problema já se inicia pelo momento de como e para que selecionar um curta-metragem, e
depois, como trabalhá-lo em sala, como criar atividades compatíveis? Tais questões nos
mostram a importância e a responsabilidade que o professor tem diante desta ferramenta tão
versátil.
O professor, nesta situação, não poderá jamais assumir a passividade, ao contrário,
Ribeiro (2013, p.35) expõe que
uma vez selecionada a curta-metragem, o professor deve continuar o seu
trabalho, pensando e dinamizando estratégias/atividades que favoreçam o
desenvolvimento das destrezas comunicativas e sociais e fomentem a
interculturalidade. Deverá igualmente efetuar uma rigorosa orientação e correção
das atividades propostas e das discussões resultantes do visionamento. Finalmente,
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compete-lhe considerar e refletir não só sobre a questão da compreensão
auditiva/linguística, como também sobre toda a informação complementária que este
material oferece. Neste sentido, terá de ir para além das imagens.

O curta-metragem é uma ferramenta tão ampla que proporciona trabalhar de diversas
maneiras, utilizando o som, a imagem, a leitura do texto escrito, a seleção específica de uma
cena, etc. Cabe ao professor criar as estratégias, selecionar o ponto principal a ser trabalhado,
quais habilidades serão abordadas e como fazê-lo.
2. A MULTIMODALIDADE PRESENTE NO CURTA-METRAGEM
Com o avanço tecnológico disponível atualmente é quase impossível não utilizar um
recurso tecnológico para desenvolver atividades de ensino-aprendizagem de maneira
colaborativa. De acordo com Marcuschi (2005, p.13) "pode-se dizer que parte do sucesso da
nova tecnologia deve-se ao fato de reunir num só meio várias formas de expressão, tais como,
texto, som e imagem".
O uso de ferramentas tecnológicas, segundo Silva (2009, p.19) "começa a provocar
mudanças significativas nas relações entre docentes e discentes, bem com nas maneiras de
ensinar e aprender, ancoradas no processo de revolução tecnológica".
Nesta perspectiva, o professor possui a sua disposição muito mais recursos para se
trabalhar, não só no ensino de línguas, mas em todas as áreas do conhecimento. A utilização
destes recursos pode propiciar maior interesse em participar ativamente das aulas e as
atividades colaborativas proporciona que os estudantes se ajudem quando há alguma dúvida,
criando um ambiente de cumplicidade e confiança.
O curta-metragem, por ser uma ferramenta semiótica, é capaz de integrar, na visão de
Dionísio e Vasconcelos (2013, p.20), "modalidades sensoriais (visuais, auditiva, olfativa
etc)", isto auxilia os estudantes, uma vez que cada pessoa possui um ritmo de aprender
diferenciado e utilizando uma ferramenta tão ampla, é possível alcançar vários estudantes ao
mesmo tempo.
Desta forma, a utilização de ferramentas multimodais que oferecem aos estudantes
várias formas de ver, ouvir e ter contato com o assunto a ser trabalhado muda esta realidade.
A escola tem que se adequar às mudanças tecnológicas existentes, embora não seja uma tarefa
fácil. Mas não se concebe hoje que o professor trabalhe apenas com a lousa e a fala, é
necessário criar um ambiente envolvente, com ferramentas mais atrativas e interativas para
que o estudante se sinta mais conectado ao assunto, da mesma maneira que ele costuma viver
na sociedade, cercado de tecnologias e mensagens semióticas.
O vídeo proporciona várias formas de se ler a mensagem, na visão de Morán (1995,
p.28)
O vídeo é também escrita. Os textos, legendas, citações aparecem cada vez mais na
tela, principalmente nas traduções (legenda de filmes) e nas entrevistas com
estrangeiros. A escrita na tela hoje é fácil, através do gerador de caracteres, que
permite colocar na tela textos coloridos, de vários tamanhos e com rapidez, fixando
ainda mais a significação atribuída à narrativa falada.

Com a ajuda de todas estas características semióticas, mudou-se a forma de ler a
mensagem, não se compreende apenas com os olhos, mas sim, com todos os sentidos. Na
perspectiva de Bunzen e Mendonça (2013, p.19)
a sociedade na qual estamos inseridos se constitui um grande ambiente multimodal,
no qual palavras, imagens, sons, cores, música, aromas, movimentos variados,
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formas diversas se combinam e estruturam um grande mosaico multisemiótico.
Produzimos, portanto, textos para serem lidos pelos nossos sentidos.

Acrescentamos ainda a visão de Gomes (2008, p.483) quando explica que
[...] a linguagem do vídeo é sintética, isto é, combina e soma imagens, sons e fala
com, geralmente, um mínimo de texto escrito, e consegue, por essa sobreposição e
interligação, apresentar ideias complexas mais enxutas que na forma textual verbal e
atingir-nos por todos os sentidos e de todas as maneiras.

A combinação de vários recursos semióticos auxiliam na transmissão da mensagem,
deixando-a, neste caso, mais direta e fácil de ser compreendida. Desta maneira, o vídeo é lido
de várias formas e com vários sentidos.
A forma de lermos uma mensagem mudou com a evolução tecnológica, desta forma,
podemos afirmar que a forma de pensar e perceber esta mensagem também passou por
mudanças. O professor também precisa perceber que os estudantes hoje observam o mundo de
maneira diferente em decorrência das mudanças do mundo e das evoluções das novas
tecnologias.
Compartilhamos com Dionísio e Vasconcelos (2013, p.22) quando elas explicam que
as novas mídias, os suportes e as possíveis implicações no processo de
aprendizagem da leitura, considerando os modos semióticos na tessitura do textos
digitais, sinalizam a necessidade de ler e escrever cada vez mais na era da
computação. Talvez não esteja mais difícil aprender a ler, mas talvez nossas
produções textuais estejam mais complexas, nossos suportes textuais estejam mais
evoluídos ou diversificados, exigindo, consequentemente, uma reorganização de
nosso hábitos mentais de práticas de leituras. Portanto, no contexto específico de
aprendizagem, com a utilização de recursos multimodais decorrente de um processo
natural da sociedade semiotizada em que estamos inseridos, o professor precisa ter
consciência dos possíveis desdobramentos cognitivos do aprendiz.

O curta-metragem está inserido neste meio por ser uma ferramenta multimodal, desta
forma, utiliza-se também de imagens que podem ser muito eficazes para o estudante
compreender o significado da história, ou mesmo, de algum termo específico. A imagem pode
ter outras influências no estudante. Segundo Calvo Martínez (2002, p.57) a imagem "[...]
incita a hablar. La imagen provoca fenómenos de identificación con los personajes. Comparte
o rechaza. Este tipo de participación puede provocar más fácilmente su comunicación".
O ver também auxiliar no processo da fala, de acordo com Morán (1995, p.28) "o ver
está, na maior parte das vezes, apoiando o falar, o narrar, o contar histórias. A fala aproxima o
vídeo do cotidiano, de como as pessoas se comunicam habitualmente". Esta aproximação com
o real, ver como o processo de comunicação realmente acontece ajuda os estudantes a
compreenderem não só características culturais de interação, mas também as formas de se
expressar das pessoas.
3. O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O trabalho foi desenvolvido em um Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) com
estudantes de língua espanhola. Geralmente o trabalho é desenvolvido com a utilização de
fichas e áudios. Com a limitação de se trabalhar com outros materiais, temos a possibilidade
de utilizar o datashow para dinamizarmos mais as aulas de idioma.
Nesta situação, refletiu-se sobre a possibilidade de utilizarmos o curta-metragem como
ferramenta de ensino como uma maneira mais atrativa para o processo de ensino-
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aprendizagem. Os estudantes trabalharam em grupos de 3 a 4 para poderem assistir ao curtametragem e fazer os comentários necessários para responderem as questões propostas.
Este curta-metragem foi escolhido para se trabalhar, além do léxico, produção escrita e
oral em língua espanhola dos alunos, também para a sensibilização dos mesmos com relação a
figura do espantalho, da cor negra, da cegueira e da visão do outro como ser diferente.
Foram utilizadas 4 aulas para se desenvolver todo o projeto. A apresentação do curtametragem, o debate em grupo do trabalho e a produção textual dos alunos.
Na primeira aula o curta-metragem “la leyenda del espantapajaros” foi passado 2
vezes em sala. Primeiramente a professora pediu para que os estudantes prestassem atenção
nas novas palavras contidas no vídeo.
Alguns estudantes fizeram uma lista com as palavras desconhecidas que escutaram e
buscaram o significado em dicionários, outros inferiram o significado delas pelo contexto das
frases e com a ajuda das imagens.
Após assistirem ao curta, os estudantes, em grupo, debateram sobre a história. Alguns
não conseguiram compreender algumas partes do vídeo e os colegas explicaram, em espanhol,
para que tudo ficasse mais claro. Abordaram também como os desenhos ajudaram a
compreender algumas cenas, pois foram utilizados "símbolos" e características "universais"
para expressar os sentimentos dos personagens.
Este primeiro momento foi planejado para se trabalhar a audição dos estudantes.
Alguns apresentam problemas nesta habilidade e é necessário expô-los a textos orais, como:
músicas, documentários, curta-metragens, etc, para desenvolver a compreensão auditiva.
Como o trabalho foi desenvolvido de maneira colaborativa, isto é, em pequenos
grupos, os estudantes também puderam trabalhar a expressão oral, uma vez que todos se
auxiliavam em falar em espanhol para explicar alguma dúvida ao próximo.
Até o momento, pudemos perceber que dependendo do foco do professor, podemos
trabalhar qualquer uma das 4 habilidades com os estudantes com o curta-metragem, basta
planejar e organizar as atividades focando para cada uma delas.
Na segunda aula, os estudantes tiveram que recapitular a história de maneira oral.
Como alguns haviam faltado a última aula, no dia da projeção do curta, os outros tiveram que
explicar com maior detalhe toda a história. Para isso, reunimos novamente pequenos grupos
onde estivessem presentes, necessariamente, alunos que assistiram ao curta e alunos que
tenham faltado.
Após este momento, os estudantes teriam que formar frases referentes a história
transmitida pelo curta-metragem. A atividade foi feita em duplas. Teriam que criar frases em
espanhol, por ordem cronológica, de acordo com os eventos ocorridos na história.
Parafraseando os acontecimentos do curta-metragem e tentando utilizar o vocabulário
aprendido.
Na terceira aula, os estudantes tiveram que apresentar seus textos, eles teriam que lêlos e os colegas poderiam fazer perguntas se tivessem alguma dúvida. Alguns estudantes
foram minuciosos e escreveram com bastante detalhe a história. Descrendo tanto os
personagens quanto o local onde tudo ocorreu. Outros foram mais sucintos, descrevendo
diretamente os fatos. Os textos foram entregues a professora para possíveis correções. Nesta
ocasião também se debateu sobre a mudança de atitude do pássaro com relação ao espantalho
e como foi interessante observar o porquê de eles terem mudado de cor. Os estudantes fizeram
reflexões sobre como as pessoas criam ideias equivocadas das outras por influência dos
amigos e como a convivência pode mudar isso. Também se debateu sobre a deficiência do
pássaro e as consequências disso para sua mudança de opinião.
Na quarta e última aula, foi pedido que os estudantes reescrevessem as partes
corrigidas dos textos. Também foi deixado livre para que os estudantes utilizassem imagens
como forma de complementar o trabalho, utilizando outra linguagem, neste caso, o desenho.
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Após este momento da reescrita, a professora fez uma avaliação da atividade desenvolvida
com a utilização do curta-metragem.
Os depoimentos foram os mais diversos. Alguns estudantes afirmaram que gostaram
tanto da história que assistiram várias vezes em casa pela internet, para poderem pegar mais
detalhes e informações que não ficaram bem explícitas quanto visto em sala de aula. Isto
explica o fato de alguns textos serem mais detalhados que outros.
Outro grupo de estudantes explicou que gostou da atividade pois tiveram a
oportunidade de trabalhar mais a audição e a expressão oral. Afirmaram que ficou "mais fácil"
para falar uma vez que pegaram mais palavras para desenvolver o texto e poderem explicar o
vídeo.
A maior parte das turmas apreciaram o trabalho desenvolvido com o curta-metragem
afirmando que a aula foi diferenciada, uma vez que se saíram do uso das fichas e dos áudios,
que geralmente são diálogos.
O trabalho com o curta-metragem, para alguns, foi mais proveitoso, uma vez que com
o auxílio do visual, as imagens, ficou mais fácil de compreender termos desconhecidos,
organizar a história e compreender os fatos.
Desta forma, observou-se que os objetivos estipulados neste projeto foram alcançados
satisfatoriamente. A aula com a utilização do curta-metragem foi bem aceita e apreciada pelos
estudantes. A forma como foram pedidos os trabalhos: explicação da história, formação de
frases e textos, leitura e apresentação dos textos criados pelos estudantes, agradou os
estudantes, principalmente, porque tiveram a oportunidade de trabalhar de maneira
colaborativa.
Este tipo de abordagem deixou as aulas mais dinâmicas, saindo do modelos que se
costuma utilizar diariamente com as fichas: leitura, compreensão de texto, áudio e correção
das atividades.
É importante ressaltar que as atividades colaborativas auxiliaram estudantes com
maior dificuldade a desenvolver as atividades propostas, uma vez que com a ajuda de outro
estudante eles se sentiram mais motivados e capazes.
É necessário observar que as aulas de idioma podem ser muito prazerosas com a
utilização de recursos que "fujam" daqueles já utilizados em sala de aula, levando os
estudantes a se engajarem e produzirem muito mais e de maneira prazerosa, tornando as aulas
mais dinâmicas e significativas para todos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que este trabalho venha a contribuir para a relevância de se utilizar o curtametragem como ferramenta de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, neste caso, a
Língua Espanhola.
Por ser uma ferramenta versátil, atrativa e dinâmica, o curta-metragem pode
proporcionar um ambiente mais rico e real dos usos da língua e agradável para a
aprendizagem. Mas, para isso, é necessário que o professor esteja preparado e saiba utilizar o
curta-metragem adequadamente e de maneira pedagógica, para tanto, é necessário haver um
planejamento com os objetivos claros do que e como se vai trabalhá-lo.
A tecnologia por si só não auxilia no aprendizado, mas o uso consciente dos
profissionais envolvidos pode mudar esta perspectiva. O vídeo, de forma geral, está ligado ao
prazer e à diversão, quebrando com a ideia de aula, por isso, utilizar o curta-metragem
ligando-o aos assuntos a serem trabalhados cria um ambiente mais aconchegante para o
processo de ensino-aprendizagem.
Por haver esta versatilidade e possibilidades de trabalho com esta ferramenta
multimodal, é necessário que todos tenham consciência das diversas leituras possíveis a partir

267

dos recursos semióticos disponíveis e que isso também influencia na maneira de se refletir,
pensar e aprender, reorganizando nossos hábitos mentais.
Com a quantidade de recursos tecnológicos disponíveis hoje, é possível desenvolver
aulas mais interativas, participativas e dinâmicas. O professor também é responsável por
buscar cada vez mais, novas formas de criar ambientes mais interessantes e significativos para
o ensino-aprendizagem de seus estudantes.
Devemos então, como profissionais, procuramos formas de nos qualificar para que
possamos aprender as especificidades das ferramentas tecnológicas existentes para utilizá-las
de maneira mais consciente em sala de aula. O curta-metragem está entre estes recursos que
ainda não são muito explorados pelos professores.
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ANÁLISE DO HUMOR DAS RELAÇÕES INTERTEXTUAIS NAS
POSTAGENS DO SURICATE SEBOSO
Andressa Gomes de Moura (UESPI)73
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RESUMO

A Linguística textual tem se destacado nas investigações a respeito da multiplicidade de gêneros textuais
presentes no cotidiano, tanto no meio impresso como no virtual. Nesse cenário, os gêneros digitais são
emergentes e possuem uma variedade; além de uma similaridade quanto à oralidade e a escrita, cercado de
polêmicas quanto ao uso da linguagem. O sucesso dos gêneros digitais deve-se pelo fato de poder reunir em um
único texto imagens, sons e textos, resultando assim em uma multimodalidade. Suricate Seboso, foco desta
pesquisa, é uma página de Facebook criada em 2012 por Diego Jovino, e retrata nas postagens do Suricate
Seboso o dia a dia e o modo de falar dos cearenses com tom humorístico. Nesse contexto, o objetivo desse
estudo é analisar como se dá o tom humorístico nos pôster da Fanpage de “Suricate Seboso”, selecionados como
corpus desta pesquisa, a partir das relações de intertextualidades presente no gênero. Para esta pesquisa,
adotamos um estudo descritivo acerca dos gêneros digitais e intertextualidade, pautado em uma pesquisa
bibliográfica e qualitativa fundamentada nos estudos dos teóricos de Cavalcante (2014), Marcuschi (2008), Koch
(2003), entre outros que ajudaram a desenvolver as análises a respeito dos processos de intertextualidade
presente nas fanpage do Suricate Seboso.
PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade. Gênero digital. Facebook. Suricate Seboso.

1. INTRODUÇÃO
A interatividade presente nas tecnologias digitais se tornou um instrumento
imprescindível. Sua complexidade e expansão provocaram mudanças que interferiram no
surgimento de novas necessidades comunicativas na sociedade globalizada. A relação
homem-máquina trouxe grandes transformações na vida humana, mudando assim a natureza
da mensagem, o papel do emissor e receptor. Na modalidade interativa da comunicação o
emissor constrói um sistema de rotas e navegações, já que não há mais uma comunicação face
a face, sendo que as interações digitais exigem dos receptores da mensagem uma reflexão
maior sobre o contexto em que seus textos estão inseridos.
Atualmente há uma multiplicidade de gêneros textuais presentes tanto no meio
impresso como no virtual, tais multiplicidades deram-se com a globalização da sociedade
contemporânea e os processos de expansão dos meios de comunicação em massa. A questão
discursiva também sofreu profundas transformações, de forma a produzir diversos efeitos de
sentido, uma vez que depende do contexto, situação e o meio em que está sendo vinculado.
Diante disso, o presente artigo pretende analisar os pôster da Fanpage de Facebook
“Suricate Seboso”, encontrado em meio digital com o objetivo de verificar a intertextualidade
e intergenericidade na construção dos sentidos de humor nas imagens retiradas do referido
perfil. Para tanto, realizamos um estudo descritivo e qualitativo, fundamentado em uma
pesquisa bibliográfica, tendo em vista que se desenvolve a partir das postagens cômicas do
Suricate Seboso. Como referencial teórico para embasar as análises, elencamos os seguintes
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autores Cavalcante (2014), Marcuschi (2008), Koch (2003), entre outros, os quais serviram de
base para a discussão do presente artigo.
Este trabalho está dividido em cinco partes: a introdução; a segunda parte tratando
sobre as multiplicidades dos gêneros, na qual abordamos uma discussão sobre os gêneros
textuais, digitais e emergentes, além da multimodalidade presente nos gêneros digitais. A
terceira seção introduz uma breve apresentação sobre a página de Facebook Suricate Seboso;
a quarta traz a intertextualidade e as análises das tirinhas cômicas coletadas para corpus. E por
fim, apresentamos as conclusões sobre o estudo discorrido nesse artigo.
2. OS GÊNEROS NA WEB: NOVOS OLHARES SOBRE TEXTO
Um dos enfoques de discussão da Linguística centra-se na multiplicidade de gêneros
existentes e os reflexos das práticas discursivas. Os gêneros textuais compõem os atos
comunicativos em diversas situações sociais. Além disso, são infinitos os textos que estão
presentes no cotidiano da vida em sociedade, materializados pelas língua/linguagem.
Marcuschi (2008) conceitua que
(...) gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativos
recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária
e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por
composição funcionais, objetos enunciativos e estilos concretamente realizados na
integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas (MARCUSHI, 2008,
p. 155).

Assim, a cada ato de comunicação nós atualizamos um gênero textual. Uma reunião de
trabalho, um feirante na feira oferecendo seus produtos para seus clientes, uma receita
médica, entre outros exemplos que são corriqueiros no nosso dia a dia, a fim de estabelecer
interlocução com outras pessoas. Assim conforme a necessidade comunicativa do homem vai
aumentando os gêneros textuais também vão se transformando, passando por processos
intencionais variados, favorecendo inclusive o surgimento de novos gêneros a partir dos já
existentes na sociedade.
A relação entre a necessidade comunicativa do homem fez com que os gêneros
textuais se expandissem para o plano virtual, realizado na internet. Atualmente, com o
advento da tecnologia, as atividades interacionais estão acontecendo com muita frequência no
espaço online, este ainda é um campo que está sendo explorado pelos teóricos da LT, e dito
como um ambiente que contêm todos os gêneros possíveis. (MARCUSCHI, 2008, P. 186).
A internet como um local ainda pouco investigado, faz a cada dia surgir algo novo e
diferente, que tem como intensão facilitar e diminuir as distância entre seus usuários. Ainda
assim, todas as interações relacionais da internet é basicamente escrita, conforme apontado
por Barton e Lee (2015) e Marcuschi (2004, p. 19) “a Internet e todos os gêneros a ela ligados
são eventos fundamentalmente baseados na escrita. Na Internet, a escrita continua essencial
apesar da integração de imagens e de som.”
A quantidade de gêneros textuais online emergindo no ciberespaço é imensa,
Marcuschi (2008), já discorre sobre a questão da emergência dos gêneros na internet como
algo ainda incerto e indomável. A incerteza apontada por Marcuschi (2008) advém da
dinamicidade e das constantes modificações ocorridas nesse meio, visto que a fluidez e
agilidade de informação são constantes, principalmente depois da criação das redes sociais da
internet (RSI).
As RSI, com a sua grande dinamicidade virtual, permitiu aos gêneros uma
característica mais multimodal com a utilização de recursos visuais mais amplos, podendo
estes serem unido a sons, vídeos e links que remetem ao usuário online a um novo conteúdo.
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Por isso dizer que a redes sociais é uma grande teia interligada por pessoas e informações
conectadas entre si.
A questão linguística nas RSI tende a ser mais fluida por conta do livre acesso e a
permissividade dada por ela aos seus usuários. As pessoas quando vão construir os seus
discursos nas redes sociais fazem uso de uma escrita mais informal e próxima da oralidade,
buscando utilizar o máximo possível das ferramentas que as redes online oferecem.
Devido as RSI serem uma nova modalidade comunicativa nela observamos um
número crescente da variedade de gêneros, entre eles estão os memes, um recurso que se
caracteriza por ser um “reprodutor” de textos e informações, contendo na maioria deles a
finalidade humorística. Lima-Neto (2014, p. 116) em sua tese de doutorado comenta que a
internet é “um ambiente muito fecundo para a proliferação dos memes”, visto que as
informações circulam de maneira quase que instantânea no ciberespaço e conceitua os memes
como
elementos caracterizadores da história de uma cultura que são repassados adiante de
pessoa para pessoa por imitação. Todo e qualquer elemento que seja desenvolvido
para atingir um determinado propósito de um humano (ou de um grupo) pode
rapidamente, se for eficaz, ser copiado por outros, chegando a infectar toda uma
população ou espécie. Neste caso, um costume, uma palavra, as músicas, os hábitos,
os estilos de roupa, as invenções, as expressões etc. são memes diferentes. (LIMANETO, 2014, P. 113)

Visto que os memes fazem parte de uma nova modalidade cultural online também
pode ser caracterizado então como um gênero textual. Neste artigo analisamos tirinhas
cômicas da página Suricate Seboso, a qual recebe por dia milhares de compartilhamentos. A
intensão comunicativa da fanpage está justamente em reproduzir o cotidiano dos cearenses de
forma cômica.
3. RELAÇÕES INTERTEXTUAIS EM SURICATE SEBOSO
Suricate seboso é uma página de Facebook criada em 2012, por Diego Jovino de 26
anos de idade, natural do Ceará. A página da rede social traz imagens do animal oriundo da
África, o suricato, com expressões tipicamente cearenses. O perfil já possui mais de 2 milhões
de curtidas, o que permitiu ao criador da página uma estabilidade financeira. Diego retrata nas
postagens do Suricate Seboso o dia a dia e o “linguajá” dos cearenses com tom humorístico.
O autor da página faz montagens de imagens, nas quais transforma a imagem do
animal, suricato, como personagem principal da tirinha, retratando-o em situações do
cotidiano do estado do Ceará - BR, além de trazer críticas sobre fatos da atualidade sempre
associado ao humor.
Cavalcante (2014) classifica os memes do Suricate como tirinha cômica. Para
compreendermos o humor da fanpage do Suricate observamos os recursos intertextuais, visto
que as fanpages resgatam outros textos já existentes, conforme observamos mais à frente nas
análises. Antes discorremos aqui sobre os recursos da intertextualidade dentro do gênero.
Sabemos que a intertextualidade é a presença de um texto dentro do outro, e que
mesmo de forma implícita podemos remetê-lo a outros textos já produzidos, assim diz
Marcuschi (2008, p. 130) “a intertextualidade é um fator importante para o estabelecimento
dos tipos e gêneros de texto na medida e que os relaciona e os distingue.”. Ainda conforme
Cavalcante (2013, p. 145) “nenhum texto pode ser tomado isoladamente, desvinculado de
qualquer outro, mas, sim, em sua intrínseca relação com outros exemplares textuais.”. As
relações intertextuais podem acontecer de duas maneiras, por relações de copresença ou por
derivação.
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As relações por copresença são manifestadas pela observação de um texto dentro de
outro, remetendo-o em forma de citação, alusão, referência ou plágio. As citações acontecem
quando um texto citado dentro do outro e é devidamente demarcado dentro do texto, enquanto
o plagio é a cópia indevida de um texto. A alusão faz uma retoma indireta e implícita a outro
texto, seja por suas características estruturais ou visuais, Cavalcante (2013 p. 152) aponta que
alusão “é mais implícita, insto é, não apresenta marcas diretas e, portanto, seu
reconhecimento demanda maior capacidade de inferência por parte do enunciador.”.
Referência trata do “processo de remissão ao outro texto sem, necessariamente, haver citação
de um trecho” (CAVALCANTE 2013, p. 150), isso quer dizer que um texto pode fazer uma
referência a outro.
As relações por derivação são tomadas por textos já existentes na sociedade, fazendo
uma “reescrita” do que já foi produzido anteriormente. A derivação acontece por paródia,
pastiche, travestimento burlesco ou paráfrase. A paródia reconstrói outro texto a partir de um
texto fonte, reformulando a sua ideia e intensão, porém sempre guardando vestígios do texto
original. Ainda na paródia temos o détournement “é um tipo de paródia, mas parece
restringir-se a textos mais curtos, muitas vezes a provérbios, frases feitas etc., não chegando a
transformar um texto completo em outro, em todos os casos.” (CAVALCANTE, 2013, p.
159). O travestimento burlesco está na rescrita de um texto conservador com intensões em
transformá-lo em um texto satírico. O Pastiche é caracterizado pela escritura imitativa de um
texto fonte, desde que fique clara a fonte do texto imitado. A paráfrase seria a reescrita de um
texto original com outras palavras, a fim de deixá-lo mais enxuto e direto.
Para resumir, a intertextualidade é um recurso comumente utilizado para produzirmos
um texto, já que todo já foi tomado antes como já dito, já produzido por alguém. No caso de
alguns textos, a intertextualidade é exercida com função humorística e crítica, que exigem do
leitor um conhecimento prévio do texto que fonte que esta sendo recriado. Portanto, no tópico
seguinte apresentamos a aplicação dos conceitos de intertextualidade, de modo a deixarmos
claro as evidências da intertextualidade em postagens do Suricate Seboso.
4. A INTERTEXTUALIDADE NA FANPAGE DE FACEBOOK SURICATE SEBOSO
A Linguística textual para mostrar os sentidos da construção de um texto e dos seus
objetivos que deseja atingir, estabelece que concepção de texto esteja ligada a relação de
sujeito e de língua. A língua para LT refere-se a uma noção de sentido quando o texto é
produzido mediante a interação entre textos e os sujeitos envolvidos no ato comunicativo,
lembrando que ambos devem dialogar para que esse evento comunicativo se efetive.
Para a LT, todo texto traz um sentido estruturado com base nas estratégias de
intertextualidade que o constituem. Com base já proposto por Marcuschi (2008) o contexto
está inserido de forma implícita e rigorosa dentro do texto, de modo que o seu sentido deve
ser associado às atividades sociais e cognitivas do sujeito. É a partir dessa estrutura, que o
leitor/ouvinte evocará os sentidos possíveis criados pelo produtor do texto e do entorno
sociocultural que os cercam.
A concepção de contexto possui variações dentro da literatura pertinente à Linguística
textual. O termo contexto já esteve ligado a várias concepções, dentre elas: situacional,
cultural, cognitivo e ao social. A análise de um texto não pode ser feita sem considerar o
contexto, isto é, os sentidos do texto dependem da caracterização do propósito, da situação de
uso, dos participantes, da mensagem, do evento comunicativo que está inserido, dentre outros
aspectos.
As tirinhas cômicas do Suricate Seboso, assim nomeado por Cavalcante (2014),
vinculadas na rede social Facebook, foco deste artigo, é um gênero marcado por um “jogo de
linguagem” entre não verbal e verbal. O meme do Suricate é bastante popular, principalmente,
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por ser amplamente divulgado no meio virtual. Isso justifica, nesse caso, sua inserção no rol
de gêneros digitais atrelado a diferentes temas do dia a dia, sejam eles inesperados ou de
grande repercussão, como filmes, programas de televisão, dentre outros.
O Suricate é um animal da fauna típicamente africana, mas é retratado na referida
fanpage como representação do homem nordestino, oriundo do estado do Ceará. A esse
respeito, vale dizer que a tirinha tem como personagem principal o próprio suricate que
apresenta como características a fala marcada pela variação linguística regional, remetendo
em suas tirinhas a hábitos e cultura do povo nordestino.
Para mostrar os sentidos emitidos pelo texto do Suricate nem sempre há expressões
verbais, mas conta com relações intertextuais do animal africano como figura representativa
do universo brasileiro e sua cultura, em específico, a cultivada na região do Nordeste.
Observe as figuras abaixo:
FIGURA 1

Disponível em:https://www.facebook.com/suricateseboso/photos/pb.255108341285168.2207520000.1461263366./716582008471130/?type=3&theater. Acesso em: 21 abr 2016.

FIGURA 2

Disponível em:http://www.megacurioso.com.br/musica-e-danca/75850-16-curiosidades-sobre-os-24-anos-dolancamento-de-nevermind.htm. Acesso em: 21 abr 2016.
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O meme acima (1) apresenta, predominantemente, uma linguagem verbo-visual. O
meme do Suricate remete a capa de CD do álbum “NeverMind” (2) banda de rock Nirvana,
lançada em 24 de setembro de 1991. Essa capa foi criada na década de 90, no contexto do fim
da Guerra Fria, e as ascensões da democracia e do capitalismo ganharam uma consistência.
Pensando nisso, acredita-se que a banda fez uma crítica ao materialismo e ao capitalismo.
Na capa de Nevermind (2) mostra um bebê nadando sozinho e uma nota de dólar dos
Estados Unidos presa a um anzol também debaixo d’água, sem que ele a alcance. Na tirinha
do Suricate (1) tem-se uma releitura da capa, mas ao invés do bebê, é o Suricate que está
debaixo d’água e a sua frente e fora de seu alcance, no lugar do dinheiro, há um caju, fruta
tipicamente nordestina.
A imagem do Suricate e do caju, como já foi dito, estão mantendo uma relação de
intertextualidade nas figuras do bebê e do dinheiro, visto que (1) é o intertexto e (2) é o texto
fonte. Vale frisar, que os textos imagéticos são indispensáveis para construir o contexto, já
que é formado apenas por imagens, como no caso do meme acima.
Em relação à capa de CD (2), o meme (1) evidencia que apresenta apenas referentes
imagéticos, o interlocutor que detêm o conhecimento sobre a capa da banda de rock e da
cultura nordestina conseguirá compreender a interpretação do uso da imagem do Suricate e da
fruta do Nordeste.
Na interação textual, o leitor deverá ligar o caju (1) ao dinheiro (2), ao passo que a
imagem do caju está ancorada nos modelos cognitivos, de que a fruta é bastante apreciada
pelos nordestinos, sendo essa a pista imagética que é responsável por gerar a inferência sobre
o sentido do texto.
Em alguns textos, há necessidade de recorrer também tanto as inferências quanto ao
contexto histórico, político e social para compreensão do texto. No meme acima, esses
contextos sofrem mudanças temporais, o que acarreta as diferenças de um gênero para o
outro, apesar manterem uma relação explícita.
Acessando estes primeira inferência, na qual o caju representará o dinheiro, o leitor da
tirinha que ao tempo que é buscado pelo bebê na capa de CD no contexto dos EUA, no
contexto do estado do Ceará, o Suricate representante da criança nordestina irá buscar o caju.
Ao final, sob novas perspectivas, percebe-se que a capa de CD sofre uma reelaboração
da realidade que levará o tom humorístico, com isso podemos afirma que a intertextualidade
do meme do Suricate (1) ocorre com uma derivação por paródia, já que este recurso “não se
restringe a textos essencialmente verbais. Imagens diversas costumam alimentar o ato
parodístico em grande escala.” (CAVALCANTE, 2013, p. 157). Sob a forma de paródia, os
textos analisados são reformulados adquirindo novos sentidos. Essa paródia existente traz o
humor e a comicidade para as postagens do Suricate.
O texto e o cognitivo devem manter coerência com os aspectos formais dentro do
processamento textual. A ação cognitiva é o entendimento das inferências feitas pelo leitor
sobre o texto lido. Os sentidos do texto não estão em si mesmo, nem dependem
exclusivamente de sua estrutura textual, ou seja, os efeitos de sentido de um texto não estão
contidos apenas em parte nos moldes estruturais, mas muito além do que está exposto nele.
Assim, “um texto tem relação situacionais e cotextuais”. (MARCUSCHI, 2008, p.87)
Seguindo as analises, versemos a seguir a figura (3). O texto nesta figura (3) é
organizado mediante o gênero ao qual está ligado, bem como o contexto que o caracteriza. Os
diversos textos, que circulam sociedade, e os sentidos neles apresentados decorrem “de
fatores de diversas ordens: linguísticos, cognitivos, socioculturais, interacionais.” (BENTES,
2004, p. 257).
O meme também necessita desses fatores para compreensão e produção dos sentidos
do texto. Eles contribuem para o surgimento do sentido global da tirinha. Outro fator
importante para a formação de sentido do texto é a coerência. A coerência é um princípio de
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interpretabilidade, que segundo Bentes (2004, p. 260) o texto depende da “decodificação está
feita por meio da detalhada observação dos elementos linguísticos”. É esse aspecto que
permitirá que a continuidade significativa do texto não resulte em incoerências.
FIGURA 3

Disponível em:https://www.facebook.com/suricateseboso/photos/pb.255108341285168.2207520000.1461264350./534055403390459/?type=3&theater. Acesso em: 21 abr 2016.

Na figura (3), assim como na tirinha do Suricate (1) mantêm intertextualidade com a
capa de CD da banda Nirvana, a tirinha acima também apresenta relação intertextual, com
uma derivação por paródia. O meme (3) do pagina de Facebook, está relacionado ao cartaz de
cinema de um filme de fantasia, Malévola, produzido pela Walt Disney Pictures. Nessa
tirinha, o Suricate assumiu a posição da personagem principal Malévola, interpretada pela
atriz Angelina Jolie. Nesse caso, a capa do filme é o texto parodiado, tomado como modelo
para as postagens, o que o torna importante para efetivar o processo de comunicação da
paródia.
O Suricate (3) evoca a figura de Malévola, antagonista da história. Na tirinha,
denominada de “Versão cearense”, releitura da capa do filme, intitulada ao lado como
“Versão brasileira”. Logo na parte superior da tirinha, contrapondo o nome da famosa atriz
dos EUA, “Angelina Jolie”, a tirinha do Suricate destaca o nome “Toinha Jolie”. Mantendo o
a referência ao sobrenome original da atriz, na tirinha o popular apelido cearense para o nome
Antônia, “Toinha”, é a primeira inferência de intertextual que carrega o humor. Assim, podese afirmar que a semelhanças que evidenciam o texto fonte, que aproximam os textos,
conforme a reescritura e as adaptações.
Outro aspecto a ser destacado, é a também substituição do nome do filme “Malévola”,
materializado na tirinha a partir da variação diatópica, advinda da região do Ceará. Diante
disso, o autor escreve de outro modo o conceito dado à palavra ‘Malévola’, também no da
personagem, fazendo referência ao falar cearense, nomeando a tirinha de “A bixa réa ruim”.
Assim, para que o leitor entenda a intencionalidade e o humor da tirinha precisará
recorrer a vários processos de inferência: identificar a variação nordestina, remeter a
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intertextualidade da tirinha com o filme, entender o significado da troca de nomes da atriz
pelo apelido nordestino, a alusão aos traços do figurino da personagem na caracterização do
Suricate, dentre outras. Todas essas inferências dependem do reconhecimento do contexto e
cotexto pelo interlocutor, resultantes das formas que dá a intertextualidade nas tirinhas.
O esforço cognitivo do leitor do texto deve ser maior pela necessidade de perceber a
intertextualidade e apreender o contexto do texto, para tanto ele deve considerar seus
conhecimentos sociocognitivos, para facilitar e desencadear essas inferências, por
conseguinte, identificar o humor presente na tirinha acima (3).
O texto é organizado mediante o gênero ao qual está ligado, bem como o contexto que
o caracteriza. Os diversos textos, que circulam sociedade, e os sentidos neles apresentados
decorrem “de fatores de diversas ordens: linguísticos, cognitivos, socioculturais,
interacionais.” (BENTES, 2004, p. 257).
O meme, também necessita desses fatores para compreensão e produção dos sentidos
do texto. Eles contribuem para o surgimento do sentido global do meme. Outro fator
importante para a formação de sentido do texto é a coerência. A coerência é um principio de
interpretabilidade, que segundo Bentes (2004, p. 260) o texto depende da “decodificação está
feita por meio da detalhada observação dos elementos linguísticos”. É esse aspecto que
permitirá que a continuidade significativa do texto não resulte em incoerências.
Ao contrário, a produção desse sentido depende muito do contexto denominado de
sociocognitivo, ligado a mente e a memória do interlocutor. No contexto sociocognitivo o
leitor encontrará as informações implícitas necessárias para compreender o objetivo
comunicativo.
Esse leitor terá o papel de durante a interação com o texto eleger o contexto correto
para entender a sentido do texto construído. Nesse momento, os processos de cognição, ou
seja, os conhecimentos adquiridos, e os aspectos estruturais são invocados pelo leitor para
entender o processamento do texto. Os conhecimentos são obtidos conforme as experiências
de mundo adquiridas ao longo do seu processo de formação como sujeito, recuperadas na
interação textual.
À vista do que foi explicado anteriormente, percebe-se que é necessário apontar os
elementos que constroem no meme da figura (4) do Suricate para decifrar sua
intencionalidade comunicativa. Se pontuarmos os aspectos lexicais e contextuais, é possível
afirmar que o Suricate (4) está sendo recategorizado na imagem do repórter de um programa.
FIGURA (4)

Disponível em:https://lh3.googleusercontent.com/uYYrf8iuqUEo8_JomJ5UWUYlFFz79bsaCtxbZO4I_GV9bDR2PfzUjN18Fs3TApnXKEr=s147. Acesso em: 21 abr 2016.
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Dessa vez, a intertextualidade é estabelecida pela relação do meme (FIGURA 4) com
o programa de televisão “Globo repórter”, apresentado pelo jornalista Sérgio Chapelin.
Exibidos sempre nas noite de sextas-feiras no canal da TV Globo, assim como colocado no
meme do Suricate, esse programa apresenta documentários sobre diversos eixos temáticos.
As informações semelhantes, como o dia da exibição do programa e nome do
programa apresentados no meme do Suricate fazem referência às características reais do
programa de TV. Da mesma forma, o texto, em formato de a chamada de reportagem, o meme
faz um resgate à chamada realizada no início da exibição da apresentação do programa
original. Entender a imagem do apresentador e a sua ligação com a imagem do Suricate é um
dos elementos principais para entendermos a relação entre os textos, por consequência
legitimar a intertextualidade entre os gêneros.
Ao contrário, a produção desse sentido depende muito do contexto denominado de
sociocognitivo, ligado a mente e a memória do interlocutor. No contexto sociocognitivo o
leitor encontrará as informações implícitas necessárias para compreender o objetivo
comunicativo. Outro fator importante para gerar o tom humorístico implica em entender o que
quer dizer a palavra “papudim” (4), temática da chamada do meme.
A ‘papudim’ (4) é um apelido popular empregado pelos cearenses, próprios da
variação linguística, para designar uma pessoa alcoólatra. Sabendo disso, o interlocutor do
texto deve relacionar essa inferência implícita, no momento da leitura, a palavra na variação
geográfica com seu significado, utilizado como recurso intertextual para desencadear o caráter
humorístico da tirinha do Suricate Seboso.
O texto fonte é transformado em outro texto, ainda mantendo a relação intertextual,
mas agregando um novo sentido. O original tem com propósito informar, já o da postagem (4)
estabelece o propósito humorístico.
Para tanto, é preciso reconhecer da presença de um texto no outro e os novos sentidos.
A alusão, subcategoria da intertextualidade, mantidas pelas frases verbais dos textos configura
a intertextualidade e a conexão entre os textos. Apesar de haver mudança de interpretação
entre os textos fonte e o intertexto, alusão é responsável por evocar ambos, atribuindo, assim,
a intertextualidade.
Esse leitor terá o papel de durante a interação com o texto eleger o contexto correto
para entender a sentido do texto construído. Nesse momento, os processos de cognição, ou
seja, os conhecimentos adquiridos, e os aspectos estruturais são invocados pelo leitor para
entender o processamento do texto. Os conhecimentos são obtidos conforme as experiências
de mundo adquiridas ao longo do seu processo de formação como sujeito, recuperadas na
interação textual.
Para analisar o contexto, a linguagem empregada deve ser um dos focos de estudo. A
linguagem verbal auxilia na construção de sentido tanto quanto a linguagem não verbal. Da
mesma forma, que a texto verbal apresentado nos meme caracterizam o suricate como falante
nordestino, por conta da variação, as imagens também remetem a região, como é o caso das
frutas regionais, como: o caju, vista na tirinha que mantinha intertextualidade com capa de
CD (1); a banana e a manga, na tirinha abaixo (5) e (6).

278

FIGURA (5)

Disponível em:https://www.facebook.com/suricateseboso/photos/pb.255108341285168.2207520000.1461263138./762072720588725/?type=3&theater. Acesso em: 21 abr 2016.

FIGURA (6)

Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=suricate+seboso+2015&hl=pt&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwju57z7qqDMAhXEDJAKHVIhBx4Q_AUICCgC#hl=pt&tbm=isch&q=suricate+seb
oso+supersti%C3%A7%C3%A3o&imgrc=Pa95NFarGnAJQM%3ª. Acesso em: 21 abr 2016.
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No caso dos textos do Suricate Seboso é claro perceber a multimodalidade, diante da
união dos recursos de imagens e escrita. A reconstrução dos textos é feitas pelo interlocutor
através de imagens cômicas e imitativas das atitudes humanas do animal e através da
linguagem simples e cotidiana do cearense estabelecida entre os personagens da tirinha.
A imagem do animal suricate sempre é o foco principal dos memes vistos, como
personagem principal ou assimilando outros papeis, inclusive os memes acima (5) e (6) que
tratam de mitos cearenses. Na primeira (5), o Suricate é fazendo referência a duas mulheres
nordestinas que discutem sobre o mito: comer banana “gêmea” levará a mulher ter filhos
gêmeos, daí, surge à intertextualidade. A relação entre o intertexto do Suricate com os mitos
populares, o texto fonte, marca a interpretação necessária para que leitor perceba o propósito
comunicativo.
Na segunda (6), a fala do Suricate, com a expressão facial triste, representada pelo
choro, afirma “adeus ao mundo cruel”, expressão muito utilizada no contexto de morte ou
suicídio, na fala percebe-se que o Suricate tem como objetivo tirar sua própria vida.
As imagens do copo de leite e da manga (6) remetem a um mito criado na época do
Brasil colonial, no qual os dois alimentos não poderiam ser ingeridos juntos, pois a
combinação levaria aquele que comeu a morte. Atualmente, estudos apontam que esse mito
foi criado pelos senhores de engenho para evitar o consumo desses alimentos pelos escravos,
porém essa crendice ainda permeia a cultura brasileira.
Nas tirinhas cômicas (6) do Suricate Seboso, o leitor pode construir o tom humorístico,
em torno do mito popular. Ligado a crenças de uma determinada comunidade, sem
comprovação verídica, o mito popular, isto é, o conhecimento de senso comum. O leitor
acessará o tom humorístico do meme, a partir das falas dos personagens, que acreditam no
mito. Para entender os memes que abordam os mitos populares, o interlocutor deve levar em
conta as crendices populares são infundadas, uma vez que não se concretizam, isto é, nem a
mulher que comer uma banana (5) diferente terá filhos gêmeos, nem apenas comendo a
combinação leite com manga (6) seria o suficiente para que o Suricate Seboso conseguisse
alcançar seu objetivo que é do suicídio.
Em todos os memes já analisados, o interlocutor do Suricate precisará evocar o
entorno cognitivo, cultural e social sobre a cultura nordestina, em especial, a do Ceará, se isso
não se efetivar, os entendimentos dos processos intertextuais e da coerência do texto ficarão
comprometidos, sem que o mesmo perceba o humor contido nelas. Dessa forma, a imagem da
manga com o leite apresenta relações intertextuais por copresença, alusão. Essa alusão levará
o leitor ao referente ainda não dito, aos mitos.
Nessa linha de pensamento, no trecho da frase "Ninguém me ama!" também é
construída a partir da intertextualidade das relações de copresença, sendo esta por citação. O
texto fonte citado trata-se de um trecho da letra de música “Ninguém me ama”, do álbum da
cantora Nora Ney (1960), trecho esse que posteriormente transformou-se em um bordão muito
conhecido popularmente. Esse tipo de intertextualidade é marcada por uma referenciação
explícita a outro texto em que o coenunciador deve reconhecer a partir das pistas textuais.
O sujeito que construirá um determinado texto também precisa entender esses
processos intertextuais e está inserido em uma determinada prática discursiva, cognitiva e
cultural, assim como a partir das experiências sociais e de mundo e a desenvoltura
sociognitiva do sujeito poderá interagir com o texto. A reconstrução da realidade ao tentar
construir os aspectos intertextuais do referente é fundamental durante o processo de leitura do
texto, para que o interlocutor identifique o humor provocado pelos memes do Suricate
Seboso.
O idealizador dos memes do Suricate Seboso cria as tirinhas partindo das atividades
sociais, culturais e cognitivas que caracterizam no Ceará e o nordeste, bem como o que
vivência nesse contexto. Isso se manifestará no discurso dos memes e nos recursos imagéticos

280

e linguísticos selecionados para construí-las, com o intuito de atingir a intencionalidade de
evocar humor no evento comunicativo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, apresentamos uma análise das relações intertextuais presentes nas
postagens do Suricate Seboso. Para tanto, evidenciamos que a interpretabilidade das tirinhas
do Suricate dependeram das relações do leitor com as atividades cognitivas, sociais e culturais
estabelecidas na interação textual. A informação vinculada no gênero só conseguirá alcançar
a completude, se aquele que recebe essa informação, ou seja, o leitor possui a capacidade
cognitiva para reconhecê-la dentro da construção textual e interpretá-la. São essas relações
que permitiram identificar as intertextualidades existentes a partir dos recursos imagéticos e
linguísticos apresentados na composição dos memes.
Além disso, notamos que o discurso das postagens do “Suricate Seboso” por ser um
texto multimodal com uma variação linguística regional nos remete a identidade social e
cultural cearense. Assim como, no que diz respeito à intertextualidade, nos leva a perceber
que a relação entre os textos do Suricate Seboso e com diversos outros gêneros textuais, como
mitos populares, capa de CD, capa de Filmes e chamadas de reportagem, como vista acima, é
dada justamente pelo entendimento dessa relação entre os textos fontes e o intertexto.
Outro ponto discutido se deu em entorno da concepção de que o discurso das
postagens com a intencionalidade de provocar humor, também dependerá do conhecimento
prévia do leitor sobre os referentes evocados nos memes. O leitor precisa acessar a junção do
conhecimento de mundo aos conhecimentos cognitivos, direcionados pelos aspectos sociais e
culturais para emergir nas diversas interpretações dos textos do Suricate Seboso. Portanto,
aqueles que não perceberem o tom humorístico são decorrentes da falta de contextualização e
de percepção da intertextualidade na paródia entre os discursos existente com outros textos.
As relações intertextuais mais recorrentes no corpus analisado foram a paródia, a citação e a
alusão.
Em suma, compreender as relações de intertextualidade entre as postagens e os textos
fontes, bem como a sua reescritura, observando as semelhanças entre os textos, responsáveis
pela articulação do tema, levará o leitor para entender o propósito comunicativo de provocar
risadas.
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REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO ESCRAVO NA
TELEVISÃO:
RELATOS DE IDENTIFICAÇÃO E IDENTIDADE DE
TRABALHADORES RURAIS MARANHENSES
Flávia de Almeida Moura 76
Resumo

O estudo objetiva analisar como um grupo de trabalhadores rurais maranhenses se apropria da mídia para
construir suas representações (HALL, 2003; 2010) sobre o trabalho escravo contemporâneo. Utilizamos como
principal estratégia metodológica a assistência de um conjunto de reportagens jornalísticas televisivas junto aos
sujeitos investigados para deflagrar o diálogo sobre as suas representações acerca da temática a partir da mídia.
Interessamo-nos pelos processos de identificação e identidade (HALL, 2013) e apropriação (THOMPSON,
2013) dos trabalhadores entrevistados junto ao texto midiático exibido durante trabalho de campo, realizado no
município de Açailândia, Maranhão; um dos principais em incidência de escravidão contemporânea no Brasil.
Palavras-chave: Trabalho escravo. Identidade. Reportagens jornalísticas.

Partimos do pressuposto de que a mídia participa da constituição das representações
(HALL, 2013) sobre trabalho escravo contemporâneo junto aos trabalhadores entrevistados.
Neste contexto, o estudo se propõe analisar em que medidas esses sujeitos se apropriam do
texto jornalístico televisivo para constituir suas representações sobre o trabalho escravo.
Acreditamos que as narrativas midiáticas podem construir ou legitimar representações
já construídas pelo próprio grupo a partir de outras instâncias sociais; ou seja, outros
mediadores, como a família, os movimentos sociais, os órgãos de fiscalização ou mesmo as
redes de vizinhança desses trabalhadores.
Entendemos a mídia como espaço de repercussão e criação de acontecimentos que
“incide na configuração e dinâmica da realidade de nossa vida cotidiana, e na forma de
convivência e atravessamento entre as múltiplas realidades que compõem o mundo da vida”
(FRANÇA, 2012, p. 11). Neste sentido, a mídia é uma das instituições da sociedade que
congrega os múltiplos dispositivos através dos quais essa sociedade produz e faz circular suas
informações e representações. Talvez por isso seja a instituição que melhor caracteriza o
cenário contemporâneo.
1. MÍDIA E SUJEITOS
Em busca de compreendermos as representações desses sujeitos sobre o trabalho
escravo a partir da mídia, investimos num caminho de investigação dos processos de
identificação, bem como de apropriação dos mesmos junto ao material midiático escolhido
para a análise. Dessa forma, chegamos a algumas aproximações e também a afastamentos (ou
estranhamentos) dos sujeitos em relação à mídia. Esse movimento de regularidades e
dispersões das representações sobre o trabalho escravo na relação entre trabalhadores e mídia
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contribui para nossas reflexões acerca dos níveis de participação da mídia na vida dos sujeitos
investigados.
Neste sentido, o presente estudo também pode contribuir para uma discussão mais
ampla sobre as relações entre mídia e sujeitos, ou mídia e sociedade, uma vez que nossos
resultados de pesquisa permitem refletirmos sobre as formas de apropriação do texto
jornalístico televisivo pelo grupo social investigado.
Não concebemos a mídia como um “ente” deslocado da sociedade. Acreditamos, sim,
que tanto os meios de comunicação tradicionais quanto as novas formas de fazer comunicação
a partir da internet e dos aparatos tecnológicos mais modernos revelam, em cada localidade,
os traços culturais do seu povo e da sua história.
Falar de televisão no Brasil, por exemplo, tem diferenças significativas mesmo se
compararmos a sua presença em países vizinhos, como os da América Latina.
Neste sentido, acreditamos na tensão entre a capacidade criativa e produtiva dos
sujeitos e a força das determinações estruturais dominantes reveladas pela mídia.
Em outros termos, a questão é como falar das estruturas constituindo
os sujeitos, sem perder de vista a experiência desses mesmos
sujeitos; manter na análise tanto o peso objetivo das instituições,
revelado nos seus produtos, quanto a capacidade subjetiva dos atores
sociais. Dentro desse marco, tornam-se visíveis intersecções entre
três temas-chave: o sujeito e sua ação num determinado marco
histórico; o reconhecimento de processos de exclusão, diferenciação
e dominação como historicamente construídos e não, naturais e/ou
transhistóricos; e a compreensão da esfera cultural e dentro dessa, a
comunicação, através da relação entre produtores, produtos e
receptores (ESCOSTEGUY, 2010, p. 17).

A afirmativa acima reflete a perspectiva pela qual olhamos para os sujeitos
entrevistados nesta pesquisa: trabalhadores rurais maranhenses que já foram submetidos a
regimes de trabalho escravo contemporâneo. Não os entendemos como um grupo subjugado
nem tampouco homogêneo, mas sim capaz de produzir sentidos outros, além dos que a mídia
constrói sobre o trabalho escravo contemporâneo, assim como sobre suas identidades
enquanto trabalhadores rurais maranhenses que estão vulneráveis a essas condições. Por outro
lado, reconhecemos a “estrutura em dominância” (HALL, 2010) presente na mídia, e aqui
mais propriamente na televisão, que acreditamos ter participação na constituição dessas
representações.
Com relação ao primeiro dos três temas-chave apontados por Escosteguy (2010), “o
sujeito e sua ação num determinado marco histórico”, levamos em consideração a origem
rural desses trabalhadores, bem como as suas condições de expulsos de suas terras em
decorrência de projetos de desenvolvimento e residentes, em sua maioria, nas chamadas
“pontas de rua”, ou seja, periferias de municípios maranhenses, como Açailândia, que
concentram atividades de agronegócio, esta uma das principais cidades em incidência de
trabalho escravo contemporâneo. Dessa forma, esses sujeitos transitam entre os universos
rural e urbano, apresentando uma esfera cultural (outro tema-chave apontado pela autora)
específica e, portanto, especificidades também nas relações com a mídia.
Durante contato com os sujeitos, ao longo do trabalho de campo, percebemos que a
assistência ocorre de forma sazonal, de acordo com as rotinas de trabalho: ora concentradas
em atividades rurais, como no plantio de roças de subsistência ou em atividades de
desmatamento em fazendas de gado; ora em períodos de descanso ou de espera de outros
serviços. De todo modo, a televisão está presente na casa da maioria dos trabalhadores e
apresenta uma das formas de sociabilidade junto às famílias, mesmo que eles próprios não
tenham oportunidade, em alguns casos, de uma assistência direta; mas o fazem de forma
indireta, em contato com familiares, vizinhos e amigos.
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Com este pressuposto, partimos de um olhar orientado pelos estudos culturais, uma
vez que, não se constituindo como uma disciplina, mas em um campo de cruzamentos de
diversas disciplinas, permitem a combinação da pesquisa textual com a social, na medida em
que recuperam a acepção estruturalista sobre a relativa autonomia das formas culturais,
situando-as num contexto de forças diversas, como o valor da experiência dos sujeitos para a
mudança social.
Neste contexto, a comunicação de massa é vista como integrada às
demais práticas da vida diária, entendidas estas como todas as
atividades que dão sentido à vida social. Desse ponto de vista,
portanto, a vida e as atividades sociais estão fundadas em e são
dependentes de processos de produção de sentidos. (...) Poderíamos
resumir que os estudos culturais estão interessados nas relações entre
textos, grupos sociais e contextos ou ainda, em termos mais
genéricos, entre práticas simbólicas e estruturas de poder.
(ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p. 39).

Neste sentido, o presente estudo se insere nesta perspectiva apontada, uma vez que
entende que a mídia participa da constituição de representações sobre trabalho escravo para os
sujeitos pesquisados, embora nossa questão seja compreender em que medidas essa
participação se dá, valorizando também a questão das subjetividades assim como dos
contextos sociais dos trabalhadores investigados.
Para Johnson (2004), os estudos culturais podem ser definidos como uma tradição
intelectual e política; ou em suas relações com as disciplinas acadêmicas; ou em termos de
paradigmas teóricos; ou, ainda, por seus objetos característicos de estudo.
Este sentimento de uma conexão entre o trabalho intelectual e o
trabalho político tem sido importante para os Estudos Culturais.
Significa que a pesquisa e a escrita têm sido políticas, mas não em
qualquer sentido pragmático imediato (JOHNSON, 2004, p. 21).

Acreditamos que a escolha do nosso objeto seja política, embora tenhamos também a
preocupação de não operarmos com esse pragmatismo imediato e, neste sentido, fazemos um
exercício de distanciamento entre a militância constituída pelos movimentos sociais e a
prática política da pesquisa, que devem operar de formas diferentes e obedecer a lógicas
distintas. Nossa postura, portanto, como pesquisadora, é de estranhar o grupo social
investigado e procurar adentrar no universo de suas representações a partir do que eles
conseguem apreender da mídia.
2 TELEJORNALISMO E DRAMATICIDADE
A escolha pelo gênero jornalístico na televisão neste trabalho se dá pelo próprio lugar
do jornalismo no contexto da televisão, visto com critérios de utilidade pública,
referencialidade e atualidade. Além desses critérios, trabalhamos aqui também a questão da
dramaticidade como outra característica importante, uma vez que possibilita processos de
identificação junto aos sujeitos entrevistados.
Martín-Barbero& Rey (2001) apontam que os meios de comunicação se veem
comprometidos com o aparecimento de novos temas, atores e interpretações sociais e
culturais. Esse fato pode ser observado também no telejornalismo, que vem passando por
transformações nas últimas décadas, principalmente relacionadas aos tipos de interação junto
a seus públicos.
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No que tange à referencialidade, partimos da ideia de que há uma força no texto
jornalístico televisivo de “verdade” ou de “realidade” diferente do que, por exemplo, se dá em
contextos de assistência de telenovelas ou demais programas de entretenimento na televisão.
Não acreditamos que a telenovela ou outros espaços de entretenimento na TV não participem
das representações dos trabalhadores. Pelo contrário, acreditamos que cada vez mais os
sujeitos estão em contato com os conteúdos midiáticos de formas múltiplas e que as pesquisas
tendem a perseguir esse fenômeno para poderem dar conta da complexidade que é a relação
entre mídias e sujeitos. Mas deixamos claro que, para este estudo, escolhemos o jornalismo na
televisão com o objetivo de deflagrar um diálogo junto ao grupo de trabalhadores rurais
maranhenses sobre as formas de participação deste texto televisivo específico na constituição
das representações sobre os seus próprios modos de vida e de trabalho.
Neste sentido, a ideia de considerar o jornalismo como “um lugar de organização da
realidade” (SILVA & SOARES, 2013) aponta um caminho interessante para este estudo. Da
mesma forma que entender o texto jornalístico como algo que não seja verdadeiro nem falso;
mas “um texto outro”, em constante relação de aproximação e afastamento com os
acontecimentos sociais dos quais trata nos parece pertinente.
Segundo Machado (2000), o gênero televisivo mais codificado é o telejornalismo, que
se funda numa espécie de contrato com o telespectador ao tornar visível os acontecimentos
em destaque (p. 104). Vale enfatizar aqui que a visibilidade midiática pode ser discutida tanto
do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista da recepção e, assim, apresentar
concepções diferenciadas.
Além da atualidade e da referencialidade, a dramaticidade justifica nossa escolha pelo
telejornalismo, potencializada pela valorização de imagens em detrimento do texto verbal. No
caso do grupo de trabalhadores pesquisados, podemos afirmar que a relação desses sujeitos
com as mídias – e até mesmo com o jornal impresso – é prioritariamente imagética, tanto
numa perspectiva cultural quanto numa perspectiva social, no caso de baixa escolaridade e
altos índices de analfabetismo.
Sem dúvida, a imagem é o elemento de sedução e de identificação desses sujeitos com
a televisão. No caso do telejornalismo, aliado à imagem, temos no próprio formato deste
gênero, composto a partir do encadeamento de várias vozes e depoimentos que constituem as
narrativas jornalísticas televisivas, a dramaticidade que possibilita, mais do que no texto
impresso, por exemplo, a proximidade das temáticas junto aos espectadores. Em geral, no
caso do jornalismo impresso, o relato é seco, impessoal e aparentemente sem marcas de
enunciação (parece que quem fala é um coletivo, formado pela redação). Num telejornal, a
notícia, em geral, envolve vários enunciadores com diferentes entonações, com níveis de
dramaticidade capazes de facilitar identificações com o telespectador.
Segundo Machado (2000), sujeitos falantes em diferentes ambientes, com diferentes
acentos emocionais são mobilizados para construir um relato com forte apelo emotivo. Neste
sentido, a escolha pelo telejornal para a realização da assistência junto aos sujeitos
entrevistados nesta pesquisa nos possibilita acessar essas formas de interpretação e de emoção
que o texto jornalístico televisivo sugere.
Acreditamos que os recursos de tomadas em primeiro plano, enfocando pessoas que
falam diretamente para a câmera, sejam elas jornalistas ou protagonistas das histórias
narradas, possibilitam ao telejornal uma capacidade de tocar as pessoas, que são levadas pelas
histórias e tendem a se identificar, ou a comparar o que assistem com a vida cotidiana.
O telejornal é, antes de mais nada, o lugar onde se dão atos de
enunciação a respeito dos eventos. Sujeitos falantes diversos se
sucedem, se revezam, se contrapõem uns aos outros, praticando atos
de fala que se colocam nitidamente como o seu discurso com relação
aos fatos relatados (MACHADO, 2000, p. 104).
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Neste sentido, o autor também afirma que o telejornal é uma colagem de depoimentos
e fontes numa sequência sintagmática, mas essa colagem jamais chega a constituir um
discurso suficientemente unitário, lógico ou organizado a ponto de poder se considerado
“legível” como algo “verdadeiro” ou “falso”. Esta característica apontada do texto jornalístico
na televisão (no caso do telejornalismo) nos interessa, uma vez que se trata de um texto que
está sempre “em andamento”, portanto não é estático, fechado, pois a própria natureza da
produção não possibilita um acabamento, por mais que se queira ou que se possa tratar as
informações ou hierarquizar as fontes.
Fazemos a distinção aqui entre telejornalismo, que nos interessa, e o documentário.
Este último, com mais tempo de produção, pesquisa e edição, não se enquadra nessas
características apontadas por Machado e nem tampouco é nosso objeto de análise.
Ao embaralhar no fluxo televisual os materiais originários de fontes
diversas, o telejornal coloca em choque os diferentes enunciados e
os relativiza ou os anula no mesmo momento em que lhes dá
publicidade” (MACHADO, 2000, p. 111).

Percebemos este recurso em algumas reportagens televisivas escolhidas para a
realização deste estudo quando utilizam, por exemplo, fotografias ou imagens gravadas por
cinegrafistas amadores que acompanharam as fiscalizações do MTE que estão sendo relatadas
pelo telejornal. Em geral, essas imagens (paradas ou em movimento) são creditadas como
sendo do órgão de fiscalização e se apresentam como “caráter de verdade”, dando a sensação
de “estar lá”, in loco, onde ocorreram essas operações de fiscalização, uma vez que a maioria
das equipes de televisão não chegam a acompanhar as fiscalizações pelas dificuldades
relativas ao tempo, principalmente pela distância das localidades com acessos precários.
Ainda assim, quando (excepcionalmente) acompanham uma fiscalização, as dificuldades de
deslocamento até os empreendimentos denunciados por trabalho escravo, por exemplo,
acabam sendo o gancho principal da narrativa jornalística em detrimento das condições de
exploração do trabalho.
Para Machado (2000), o telejornal, mesmo quando tenta construir a sua “versão”, em
seus modelos mais personalizados ou autoritários, o que ele consegue, no geral, é relativizar
ou neutralizar as várias “versões”. Essa flexibilidade apontada pelo autor no enquadramento
da notícia ou da reportagem veiculada pela televisão nos indica um olhar mais apurado para as
várias formas com que aparecem as vozes/fontes nos textos jornalísticos televisivos. Assim,
posteriormente, temos condições de analisar os seus cruzamentos com as vozes/falas dos
sujeitos entrevistados buscando suas identificações e apropriações acerca das representações
do trabalho escravo construídas na mídia e pela mídia.
Não existem, nos telejornais, desinências, sinalizadores, dispositivos
de emolduramento que orientem a leitura no sentido de “como” se
deve “ler” esses depoimentos e essas inserções de fontes, ou capazes
de designar a voz “doadora”, sob a batuta da qual deveríamos
reenquadrar todas as outras (MACHADO, 2000, p. 112).

Essa afirmativa do autor deve ser levada em consideração no processo de assistência,
ou seja, na relação entre sujeitos e mídias. Se um tema, como o do trabalho escravo, é
reportado pela televisão, ele pode fazer sentidos diferentes para quem o assiste. No caso do
grupo estudado, essa experiência de ter sido submetido a condições de trabalho escravo pode
dar aos sujeitos condições de recepção e de interpretação desses textos completamente
diferentes do que para um cidadão, por exemplo, que desconhecia o fato de “em pleno século
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21, ainda haver trabalho escravo no Brasil”, como é comum encontrar nas narrativas
jornalísticas na atualidade.
Para este cidadão comum, o fato de ainda haver trabalho escravo no Brasil na
atualidade pode ser interpretado como algo novo, inusitado, para o que se deve chamar a
atenção, uma vez que ele conhece o processo histórico oficial da chamada Abolição da
Escravatura, pela qual o Brasil passou no final do século 19. Por outro lado, também devemos
conceber a possibilidade de o próprio trabalhador que já foi submetido a essas condições
constituir suas representações sobre trabalho escravo somente em contato com as reportagens
assistidas, uma vez que a partir dela passe a se reconhecer ou a se compreender como tal.
Dessa forma, entendemos que há uma diversidade de possibilidades de interpretação deste
texto jornalístico televisivo, que está sempre relacionada ao contexto da recepção.
Acreditamos que toda a argumentação de Machado (2000) esteja calcada no próprio
formato do texto jornalístico televisivo, ao afirmar que há dificuldades em se tomar partido
diante da complexidade dos interesses que vão sendo colocados em jogo, encadeados, à
medida que progride o fluxo de imagens e som. Ele afirma que o telejornal é “capaz de
semear confusão ali mesmo, onde, sob a rubrica da informação, deveria haver ordem,
coerência e sistematização da notícia”. (MACHADO, 2000, p. 113).
Também Gomes (2011) trata a notícia televisiva como um discurso estruturado pelos
discursos mais amplos da televisão. “A notícia, seja ela ouvida no rádio, lida nos jornais ou
vista na televisão, ganha muito de sua configuração das características do próprio meio no
qual ela aparece”. (Idem, p.10).
Iluska Coutinho (2012) defende a existência de uma “dramaturgia do telejornalismo
brasileiro” numa tentativa de estabelecer um paralelo entre notícia e drama como forma de
analisar a informação na TV. Para a pesquisadora, ainda que essa aproximação entre
jornalismo e drama, em geral, seja considerada e/ou vista com restrições pelos profissionais
do jornalismo brasileiro, herdeiro da tradição da chamada objetividade, como se representasse
uma perigosa aproximação do campo do entretenimento, esse modelo de organização da
informação na televisão permanece hegemônico atualmente.
Em seus estudos centrados em dois modelos de telejornais brasileiros (da Rede Globo
e da TV Cultura), Coutinho (2012) defende que as notícias são estruturadas como dramas
cotidianos.
No recorte midiático realizado, percebemos essa concepção defendida pela autora no
contexto da temática tratada, do trabalho escravo contemporâneo. Em geral, há uma narração
de histórias de trabalhadores que foram submetidos a regimes de trabalho escravo tratadas
com critérios de dramaticidade, conforme indicado pela autora:
A dramaturgia do telejornalismo veiculado em rede foi evidenciada
pela existência de conflito narrativo como característica central em
todas as matérias analisadas. Seria através desses conflitos, quase
sempre ressaltados no texto dos apresentadores de cada programa, na
chamada cabeça de locutor, que a(s) narrativa(s) do telejornal se
organizaria(m). A estruturação do noticiário televisivo em torno de
problemas, ações e disputas guardaria semelhanças com o que
classificamos como um drama cotidiano. (COUTINHO, 2012, p.22).

Percebemos esse fato em algumas cabeças de matéria77 das reportagens escolhidas
para compor o nosso corpus documental, como pode ser observado a seguir:
Trabalho escravo. Coisa de antigamente? Não, não. No século 21, no
tempo da riqueza no campo.

77

Jargão jornalístico que indica o texto de abertura lido pelo apresentador, no caso de telejornalismo.
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No meio da floresta, no Pará, 38 trabalhadores eram mantidos em
condições sub-humanas. Sem salário, sem alimentação. E eram
intimidados por capangas armados.
Nossa equipe acompanhou o resgate no meio da selva. Você vai ver
depoimentos emocionados desses trabalhadores no momento da
liberação78.
Olá, bem-vindos à Liga. Eu e você aprendemos na escola que a
escravidão é coisa de um passado distante, não é? Pois é, mas se eu
te dissesse que enquanto você está assistindo televisão, mais de doze
milhões de pessoas são vítimas do trabalho escravo no mundo...79
Você vai embarcar conosco numa viagem de quase mil quilômetros
pela Amazônia. Vamos de trem. O mesmo trem que leva
trabalhadores cheios de esperança que acabam virando escravos na
floresta. É a Estrada de Ferro Carajás. Você vai ver agora a história
de pessoas desta parte esquecida do Brasil que ainda guarda a
mancha da escravidão80.

Os trechos apresentados acima são fragmentos de algumas reportagens que compõem
o corpus documental. Trazemos estes trechos aqui para demonstrar o quanto a relação entre
telejornalismo e dramaticidade é pertinente, principalmente por facilitar a identificação entre
os materiais jornalísticos escolhidos junto aos sujeitos investigados na pesquisa: trabalhadores
rurais maranhenses egressos do trabalho escravo contemporâneo.
Neste sentido, podemos afirmar que o conflito narrativo (COUTINHO, 2012)
apresentado nas cabeças ou chamadas das reportagens escolhidas para a realização deste
trabalho organizam as narrativas dos telejornais que relatam os dramas cotidianos desses
sujeitos. Dessa forma, eles se aproximam desses textos e se interessam por eles. Nosso
esforço consiste em deflagrar o diálogo sobre as representações do trabalho escravo a partir da
assistência deste material midiático com um grupo de trabalhadores e compreender, assim, de
que formas eles se apropriam da mídia na constituição de suas representações.
Para Coutinho (2012), a forma de contar uma história em nossos telejornais,
especialmente o padrão ou roteiro para construção de uma matéria com texto, som e imagem,
seria o segundo aspecto dessa dramaturgia. A identificação da existência de personagens no
texto noticioso, de maneira latente ou manifesta, e ainda o papel representado por cada um
deles na representação dos fatos foram investigados pela autora em sua tese de doutoramento.
No presente estudo, acreditamos que os níveis de dramaticidade percebidos no
telejornalismo podem auxiliar processos de identificação e apropriação dos sujeitos junto ao
texto jornalístico na busca de representações sobre o trabalho escravo.
Neste sentido, acreditamos que há possibilidades de interação entre a mídia (e aqui
mais propriamente o texto jornalístico televisivo) e os sujeitos da pesquisa (trabalhadores
rurais maranhenses egressos do trabalho escravo) nos processos de recepção para
compreendermos a constituição das representações do trabalho escravo junto a esse grupo
social a partir da mídia. Vale destacar aqui o sentido que atribuímos à mídia, neste estudo,
como partícipe da sociedade e, dessa forma, podendo constituir representações sobre a
temática adstrita aos sujeitos investigados.

78
79
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Trecho extraído de reportagem exibida pelo Bom dia Brasil, da Rede Globo, em 2012.
Trecho extraído de reportagem exibida pelo programa A Liga, da Rede Bandeirantes, em 2011.
Trecho extraído de reportagem exibida pelo programa SBT Realidade, do SBT, em 2009.
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Na tentativa de analisarmos a constituição dessas representações, perseguimos os
processos de identificação e apropriação dos sujeitos junto ao texto midiático valorizando a
linguagem (materializadas neste estudo pelos extratos de falas das reportagens e dos sujeitos
entrevistados).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partimos do entendimento de Hall (2013) sobre a identificação como um processo de
articulação, uma suturação sujeita ao jogo da diferença. Percebemos este movimento nas
conversas com os entrevistados. Em vários momentos das falas, algo que lhes chamava a
atenção nas reportagens tinha relação ou com alguma “falta” ou algum “excesso” nas
representações percebidas por eles durante a assistência do material midiático exibido.
Às vezes a situação é mais precária do que as que passa aí. Eu
mesmo já passei por essa situação e é difícil. Eu mesmo já fiz foi
desmaiar de fome lá em carvoaria que eu fui parar em hospital. Essa
situação é difícil de fazenda, carvoaria, um monte de lugar que às
vezes a pessoa conta pra pessoa e quando chega naquela cidade, é
outra. Oferece um valor pra pessoa e quando chega lá no serviço é
outro valor. Aí te deixa sem água, sem comida, às vezes diz pro cara
que vai dormir na rua, quando chega, dorme no meio do mato
coberto de palha mesmo. É uma situação difícil, difícil demais o
trabalho escravo. (Trecho de entrevista com trabalhador Pedro,
concedida durante trabalho de campo em Açailândia (MA),
dezembro de 2015).

No relato acima, o trabalhador se identificou com o que foi mostrado nas reportagens
com relação à falta de infraestrutura nos locais de trabalho, mas afirmou que sua experiência
foi ainda pior, com condições “mais precárias” do que as visualizadas. Esta afirmativa se
referia à reportagem exibida pelo Fantástico, em 18 de março de 2009, e principalmente, ao
trecho em que o repórter descreve as situações encontradas nas fazendas fiscalizadas,
mostrando imagens e conversas com alguns trabalhadores, como podemos acompanhar a
seguir alguns trechos das entrevistas:
Repórter: Tem banheiro aqui?
O banheiro é aquele que vocês podem filmar. (Imagens de banheiro
improvisado com palhas de buriti, palmeira encontrada na região)
(...)
Repórter: E o que vocês comiam?
A gente comia um feijãozinho meio-dia. À tarde, arroz branco e aí
misturava com molho de pimenta... (Imagens da alimentação) 81

Notamos aqui a identificação operando por meio da diferença e envolvendo um
trabalho discursivo ao retratar o fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas, o que Hall
(2013) chama de produção de “efeitos de fronteira”. Identificamos em vários momentos das
entrevistas esses “efeitos de fronteira”, situações chamadas pelos trabalhadores de
representações da “realidade”.
(...) acho que a reportagem mostra sim bastante a nossa realidade.
Primeiro, o reconhecimento da gente. Eu não tinha assistido essa
matéria, mas o Brasil todo assistiu. Foi um espanto pra mim. Eu
cheguei onde me criei, dia 14 de dezembro de 2012, 33 anos depois
que eu tinha saído de lá, num povoadinho do município de Grajaú
(MA). Lá, todos os amigos, os compadre, primo, a família toda me
Trecho extraído de reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo, em 2009.
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reconheceram na televisão. Eles perguntaram o que eu tava fazendo
lá... “eu conheci você no Jornal Nacional... o que foi aquilo?” Aí eu
anunciei pra eles (...) e eles botaram fé. (Trecho de entrevista com
trabalhador Sebastião, concedida durante trabalho de campo em
Açailândia (MA), dezembro de 2015).

Neste caso, houve o reconhecimento do discurso midiático como algo que legitimou a
experiência vivida pelo trabalhador, que foi submetido ao trabalho escravo e concedeu
entrevista à mídia, sendo reconhecido pelos seus familiares e amigos como alguém que
passou por aquilo mesmo, tanto que “saiu na televisão”; é “verdade”, é “real”. Mas mesmo os
demais trabalhadores, que não tiveram a experiência de se ver em uma das reportagens
exibidas durante o trabalho de campo, sentiram-se identificados com os materiais, embora
sempre apresentando algum aspecto de sua “realidade”, que não foi retratado na tela.
Neste sentido, entendemos que os processos de identificação e de apropriação dos
sujeitos junto a esses textos midiáticos nos ajudam a aproximá-los ou afastá-los das cenas
(quando há estranhamentos) e nos proporcionam elementos de análise, principalmente quando
eles acrescentam algo de que “sentem falta”; ou seja, o que não aparece nas reportagens, mas
faz parte da “realidade” deles.
Ao estruturarmos a análise em tópicos de identificação e apropriação, organizamos os
relatos a partir do que aproxima, do que afasta e do que os entrevistados acrescentam e/ou
ressignificam a partir das representações midiáticas sobre o trabalho escravo. O resultado
desse movimento de sentidos se traduz nas representações do trabalho escravo para esses
sujeitos a partir da mídia.
Em geral, percebemos a participação da mídia na constituição das representações dos
trabalhadores, muitas vezes intermediada por outras instituições sociais, pelas quais a mídia se
debruça para construir, no caso estudado, suas narrativas jornalísticas sobre a temática. São
principalmente os órgãos governamentais e não governamentais responsáveis pelo trabalho de
prevenção e repressão ao trabalho escravo contemporâneo. Esses órgãos têm contato direto
com os sujeitos investigados, seja no ato da denúncia, seja no ato das fiscalizações; ou ainda
em atividades de prevenção, promovidas pelo movimento social em prol dos direitos
humanos. E esses mesmos órgãos são também as principais fontes de informação da mídia na
construção dos textos jornalísticos que tratam do assunto. Portanto, encontramos nas
representações midiáticas um conjunto de representações de outras instituições sociais que
ajudam a constituir as representações dos trabalhadores, uma vez que estão próximas deles.
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RESUMO
Este estudo justifica-se em razão da necessidade de se reconhecer a importância da Análise do Discurso para as
práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da Educação das Relações Étnico-Raciais, como contribuição
teórica essencial para identificar práticas discursivas que reproduzem o preconceito racial. Foram examinados os
fatores linguísticos e ideológicos que permeiam as práticas discursivas nesses textos, com o propósito de, não só
compreender em que medida textos icônico-verbais presentes em livros didáticos do PNLD podem reforçar
estereótipos cristalizados em nossa cultura acerca de determinados papéis do negro na sociedade, mas também
apreender como os textos utilizados nesses livros contribuem para a legitimação de um discurso construído por
meio de um conjunto de imagens preconceituosas sobre o negro na sociedade.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva analisar a materialidade discursiva observada em textos icônicoverbais, encontrados nos livros didáticos do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) à luz
da Análise do Discurso (AD), de linha francesa. Esta pesquisa pretende evidenciar, por meio
dos textos icônico-verbais, que o livro didático pode realizar um trabalho de construção
ideológica, e, assim, reforçar estigmas e estereótipos cristalizados em nossa cultura sobre
determinados papéis do negro na sociedade, e, consequentemente, contribuir para a
representação negativa do negro e a representação positiva do branco (SILVA, 2005, p 23).
Assim, a pesquisa foi realizada nos livros didáticos do PNLD (Plano Nacional do Livro
Didático) que circulam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
(IFPA), Campus Belém, onde foram coletados os textos icônico-verbais que envolvem a
questão do preconceito e da discriminação nos aspectos social, ideológico e racial, sendo este
último o foco do trabalho. Foram examinados os fatores linguísticos e ideológicos que
permeiam as práticas discursivas nesses textos, com o propósito de, não só compreender em
que medida textos icônico-verbais presentes em livros didáticos podem reforçar visões
rotuladasdo papel do negro na sociedade, mas também apreender como os textos utilizados
nos livros didáticos do PNLD contribuem para a legitimação de um discurso construído por
meio de um conjunto de imagens preconceituosas acerca do negro na sociedade.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1 - REFERENCIAL TEÓRICO
A nossa sociedade vive o mito da democracia e igualdade racial, daí a insistência na
negação da discriminação, do preconceito e do racismo que está presente no discurso que os
textos icônico-verbais apresentam, podendo ser considerado como uma das principais formas
de reprodução desse preconceito, estando profundamente relacionado a outras práticas sociais
racistas. Silva (2011) afirma que a discriminação seria como um tratamento diferenciado,
conferido a alguns membros de certos grupos. Dessa forma as práticas discriminatórias seriam
como um meio para evitar que um grupo perca certos privilégios, sendo assim, esta negação
visa, na verdade, “desconstruir a ação política do povo negro, tendo como referência a sua
identidade étnico-cultural e racial entre outras, numa sociedade desigual” (Silva 2011, p.76).
Na perspectiva de Sousa (1983), a sociedade escravista, ao transformar o africano em
escravo, definiu o negro como raça e criou uma suposta ideia de inferioridade do negro,
estipulando uma hierarquia, com o branco no topo, como dominante, e o negro na base, como
dominado, emergindo estereótipos interpelados por essa suposta ideia que o deprecie e
desvalorize. Dessa forma, o discurso racista passa a ser veiculado de forma velada, pois
tornou-se como algo comum, inconsciente, propagando atributos que o desumanizem e
inferiorizem, e para esse discurso ser “desconstruído”, o negro passa a querer igualar-se ao
branco. A autora assevera que para afirmar-se ou para negar-se, o negro toma o branco como
marco referencial. No entanto, ainda que o negro tentasse quebrar esse estereótipo, essa
concepção de inferioridade se difunde mesmo depois que a sociedade deixa de ser escravista,
e, assim, propaga-se por meio de atributos de qualidades negativas com o objetivo de manter
o espaço de participação social do negro nos mesmos limites estreitos da antiga ordem social.
Para Theodoro (2008), é fato conhecido no panorama das desigualdades brasileiras
que há essa desigualdade racial considerável no país, uma das mais perversas inclusive,
configurando-se como um fenômeno complexo. Trata-se ainda de uma desigualdade
particularmente detestável dado que, como tem sido comprovado em diversos estudos, “parte
significativa dela não é atribuível a nenhuma medida de mérito ou esforço, sendo puramente
resultadode discriminações passadas ou presentes”.
A discriminação nega ao discriminado os direitos de cidadania e os bens econômicos
e de prestígio na sociedade. Delega esses direitos e bens aos grupos que são
representados positivamente, aos quais são conferidos, em grande parte, a
humanidade e direitos de cidadania (SILVA 2011, P.75).

Silva (2011) assevera que “a ideologia do embranquecimento, característica do Estado
e de suas instituições”, contribui para a forma como o negro pode ser representado,
expandindo uma imagem negativa e fazendo com que ele se rejeite e tente aproximar-se do
branco, contribuindo para um estereótipo desumanizado e estigmatizado. Nesse contexto, o
livro didático pode contribuir para a forma como o negro é representado para sociedade, tanto
positiva quanto negativamente.Dessa forma, a maneira como o negro aparece nos livros pode
influenciar para um estereótipo depreciativo e inferiorizado por meio de conjuntos de imagens
preconceituosas a respeito dele na sociedade, veiculando, assim, um discurso racista, e
fazendo com que os professores que utilizam esses livros não percebam a discriminação
contida em forma de estereótipos.
É evidente no sistema de ensino brasileiro o seu currículo e seus materiais pedagógicos
eurocêntricos e “é isso que nos mostra a pouca vontade política que se tem de representar a
diversidade étnico-racial e cultural do povo brasileiro” (Silva 2011, p.75). Não vemos com
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frequência nos livros didáticos utilizados em sala de aula, por exemplo, imagens que
cumpram a função de afirmação de orgulho e pertencimento, o que se encontra na verdade,
com frequência são imagens que retratam o negro de maneira negativa, estereotipada, na
maioria das vezes na dualidade ora como escravo ora como mão livre.
Exigir o reconhecimento de igualdade de status das culturas pelo seu valor intrínseco
para cada raça/etnia, bem como da dignidade humana, é condição precípua para que
os currículos brasileiros incluam a cultura e a herança africana, dos africanos e seus
descendentes no Brasil (SILVA 2011, P.99).

Na ótica de Van Dick (2008), o racismo não é inato, mas aprendido, as pessoas
aprendem a ser racistas com seus pais, seus pares (que também aprendem com seus pais), na
escola, com a comunicação de massa, do mesmo modo que com a observação diária e a
interação nas sociedades multiétnicas. Esse processo de aprendizagem é baseado na
conversação e no contar de histórias diárias, nos livros, na literatura, no cinema, nos artigos de
jornal, nos programas de TV, nos estudos científicos, entre outros. A maioria dos membros
dos grupos dominantes aprende a ser racista devido às formas de texto e de fala numa ampla
variedade de eventos comunicativos. A maior parte do que os grupos dominantes brancos
“sabem” ou acreditam sobre a etnia dos Outros foi, portanto, formulada, mais ou menos
explicitamente, em inúmeras conversações, histórias, reportagens de jornais, livros didáticos e
discurso político.
Silva (2011) enfatiza que a internalização de uma representação inferiorizada pode
produzir a autorrejeição e a rejeição ao seu outro assemelhado, bem como para o
reconhecimento e respeito do negro por parte dos indivíduos de outras raças/etnias. A autora
afirma que a leitura não é o único meio de formação da criança e, portanto, não é a única
forma de poder ideológico pelo qual reforçará o discurso do racismo e, sim, que a realidade
que cerca este aluno possui grande influência na sua formação ideológica, pois está atrelado
ao seu cotidiano, dessa forma, é preciso que os professores percebam a circulação desses
discursos e a importância de se compreender os fatores linguísticos e ideológicos presentes na
materialidade discursiva observada nos textos icônico-verbais, que são influenciados por
questões históricas, sociais e culturais notadamente ideológicas, encontradas nos livros
didáticos.
Van Dick (2008) afirma que é também sobre essa base que as pessoas formam suas
próprias opiniões e atitudes, e, a menos que haja boas razões para desviar do consenso do
grupo, a maior parte dos membros reproduzirá o status quo étnico e adquirirá as ideologias
dominantes que os legitime. É verdade que os textos não têm um efeito automático sobre as
opiniões dos leitores – principalmente porque, como veremos, muitos leitores podem resistir
às interpretações sugeridas pelo discurso racista –, mas, sob condições especiais, essa
influência pode ser penetrante. Portanto, se a representação negativa do papel das minorias
dominadas (e, em alguns países, maiorias) for consistente com os interesses dos grupos
dominantes, como geralmente é o caso, e se os membros dos grupos dominantes não
possuírem muitos contatos étnicos alternativos ou informações, como é também normalmente
o caso em muitas partes da Europa e da América Latina, a representação negativa de
acontecimentos étnicos e de pessoas pode facilmente influenciar as mentes dos receptores.
Nossos discursos e outras ações sociais são, portanto, baseados em modelos mentais
(planos etc.) que são informados por ideologias e atitudes socialmente compartilhadas.
Temos, assim, um círculo vicioso e vemos como o discurso está crucialmente envolvido na
reprodução do racismo, em geral, e na formação de ideologias racistas subjacentes, em
particular. O livro didático do PNLD, por meio de textos icônico-verbais, realiza um trabalho
de construção ideológica, de formação discursiva, de transformação e de reformulação de
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acontecimentos discursivos. Sendo assim, este estudo justifica-se em razão da necessidade de
se reconhecer a importância da AD para as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da
Educação das Relações Étnico-Raciais, como contribuição teórica essencial para identificar
práticas discursivas que reproduzem o preconceito racial e reforçam as ideologias de
branqueamento no Brasil.
A disciplina Análise do Discurso pode contribuir muito para o ensino-aprendizagem
por se tratar de uma prática proveitosa a um ensino mais democrático e eficiente que passaria
a desenvolver de maneira mais crítica os alunos, sendo assim, cabe aos profissionais da área
promover situações de problematização e debate a respeito das questões raciais, pois de
acordo com Voese (2004, p.15), as instituições de ensino são lugar de dialética e a Análise do
Discurso pode sim se apresentar como uma disciplina que venha a servir de base para a
formação de alunos dotados de consciência, capazes de discernir entre o que reproduzir e o
que transformar na realidade que os cerca.
A esfera educacional é um espaço estratégico para a construção de uma sociedade
mais dinâmica, igualitária e integrada. Além da imprescindível função formativa, a
educação, como geradora de oportunidades (THEODORO 2008, p 151).

Como assevera Van Dick (2008), precisamos de uma análise das estruturas e das
estratégias dos gêneros do discurso pedagógico (currículos, livros didáticos, aulas, interação
em sala de aula), assim como também uma análise contextual para descrever e explicar como
esses discursos contribuem fundamentalmente para a reprodução do racismo. Mais que
qualquer outro discurso, o discurso pedagógico define a ideologia oficial e dominante,
estabelecendo o conhecimento e opinião oficial, sem dar lugar a debate ou controvérsia.É
dessa forma que muitas crianças, pela primeira vez, recebem informações sobre os povos de
outras partes do mundo, sobre imigração e imigrantes ou sobre negros ou povos indígenas de
outra parte da cidade, do país e do continente. Até hoje, essas informações quase sempre são
sucintas e, não raramente, tendenciosas. Nos livros didáticos da América Latina, podemos ler
a história da escravidão ou a história dos grupos indígenas do país. Embora essa informação
não seja sucinta nem tendenciosa (às vezes, também é positiva), em geral limita-se ao
passado: lemos muito pouco sobre a situação atual dos grupos minoritários do país. E, como
no caso de quase todo discurso oficial, na política e na mídia o tema do racismo é ignorado,
negado ou definido como “uma coisa do passado”.
Segundo Theodoro (2008, p 133), frente a esse conjunto cada vez mais evidente de
desigualdades e discriminações, temos o debate público e as iniciativas no campo das
políticas de governo que tem se intensificado, podemos ter a Lei 10.639/03 como exemplo.
Sendo assim esta pesquisa é relevante uma vez que traz à baila recentes discussões sobre esta
Lei, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e
africana, e a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira a partir dela
vários pesquisadores se interessam pelo tema, contribuindo para um melhor ensino e combate
das desigualdades e discriminações. Mas, vale ressaltar, que os professores ainda não contam,
nas escolas nos níveis fundamental e médio, com livros didáticos que deem conta da África e
ainda temos uma certa quantidade de professores que não têm o mínimo conhecimento do
assunto, vendo o continente africano somente como fornecedor de mãodeobra. Enfrentar as
dificuldades que se colocam contra a consolidação da temática da desigualdade e da
discriminação, na agenda pública e no espaço de governo, e integrar e ampliar as iniciativas
em curso parecem ser, hoje, os grandes desafios no campo das políticas públicas para
igualdade racial.
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Para Silva (2011) no processo construção e na reconstrução da identidade negra são
identificados avanços e recuos, seguranças e incertezas, e o que dificulta a assunção dessa
identidade seria:
o ideal branco de ego; a retroalimentação dos preconceitos através de mecanismos
expandidos pelas agências de socialização, como a mídia e a educação formal; a
mestiçagem ideológica e cultural; a ausência de sentido comum de identidade étnica
e a exclusão econômica (SILVA, 2011, p.93).

Dessa forma, o racismo se manifesta como uma ideologia que proporciona a
hierarquização dos grupos humanos em função de sua cor, raça ou etnia e é classificado no
Brasil, como crime, até mesmo passível de acusação e prisão. Theodoro (2008) afirma que é
crescente a presença do tema da desigualdade racial no país e que seria facilmente constatável
não apenas como tema de debate público e acadêmico, mas como objeto de preocupação
governamental, em torno do qual tem se constituído um conjunto de iniciativas. “Esse
movimento nasce da crescente convicção de que, para a construção de uma efetiva
democracia racial, é necessária uma intervenção pública que atue no combate à discriminação
e ao racismo” (Theodoro, 2008, p. 138).
Em uma sociedade tão miscigenada como a do Brasil, é criada uma pirâmide de
classes, e de forma estratificada os indivíduos são distribuídos conforme a “raça” à qual
pertencem, e, dessa maneira, a raça exerce funções simbólicas (valorativas e estratificadoras).
Essa estratificação favorece o mito da democracia racial, ideia que a sociedade criou para uma
falsa inexistência de barreiras entre as pessoas pela sua cor, pois o mito é uma fala que
objetiva escamotear o real, produzir o ilusório, negar a história, transformá-la em “natureza”
(Sousa, 1983). Dessa forma, podemos perceber que nossos discursos e outras ações sociais
são, portanto, baseados em modelos mentais (planos etc.) que são informados por ideologias e
atitudes socialmente compartilhadas. Temos, assim, um círculo vicioso e vemos como o
discurso está crucialmente envolvido na reprodução do racismo, em geral, e na formação de
ideologias racistas subjacentes, em particular.
2.2 - MATERIAIS E MÉTODOS
As atividades da pesquisa foram realizadas em quatro etapas. O passo inicial
constituiu-se a partir do recebimento do material de base para a pesquisa, no qual os
conteúdos versam sobre análise do discurso, o ensino de língua portuguesa, relações étnicoraciais e relações interdiscursivas.
Na segunda etapa foi feito o levantamento e catalogação dos textos icônico-verbais,
essa coleta de dados foi executada em 24 livros didáticos do PNLD de diversas áreas do
conhecimento, foram utilizadas as seguintes coleções, de língua portuguesa: Língua
Portuguesa Linguagem e Interação, volumes 1, 2 e 3, autor Faraco Moura Maruxo Jr.; Língua
Portuguesa volumes 1 e 2, da autora Roberta Hernandes; Novas Palavras, volumes 1, 2 e 3, da
autora Emília Amaral; Português - Linguagens em Conexão, volumes 1, 2 e 3, dos autores
Graça Sette; Português-Contexto, interlocução e sentido, volumes 1, 2 e 3, da autora Maria
Luiza M. Abaurre; Português Linguagens, volumes 1, 2 e 3, do autor William Roberto; Ser
Protagonista - Língua Portuguesa ,Volumes 1, 2 e 3 do editor Rogério de Araújo Ramos; Viva
Português, volumes 1 e 2, da autora Elizabeth Campos; e os livros: de Sociologia: Tempos
Modernos - Tempos de Sociologia, volume único, da autora, Raquel Balmant; de Geografia:
Fronteiras da Globalização, volume1, dos autores Lúcia Marina e Tércio; e de História:
História, volume 1, do autor Ronaldo Vainfas. Todos estes circulam nas salas de aula do
ensino médio do Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Belém.
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Já na terceira etapa foi feita a digitalização dos textos, classificando-os conforme os
aspectos social, ideológico e racial, sendo este último o foco da pesquisa. Por fim, a última
etapa constituiu-se na análise qualitativa dos textos icônico-verbais que abordam questões
étnico-raciais, a partir das características da análise do discurso (AD), tais como
interdiscursividade, ideologia, formação discursiva, e algumas estratégias discursivas como a
ironia e a metáfora.
2.3 - DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
A pesquisa teve por objetivo não fazer uma análise quantitativa dos textos que
abordam questões étnico-raciais, mas uma análise qualitativa para mostrar que é pelo uso da
linguagem que fazemos emergir discursos interpelados pelas ideologias, e que as práticas
discursivas vinculam-se a modos e a condições de produção e de circulação dos discursos. É
pela contribuição teórica da AD que emerge a importância de se compreender os fatores
linguísticos e ideológicos que estão presentes na materialidade discursiva observada nos
textos icônico-verbais, que são influenciados por questões históricas, sociais e culturais
notadamente ideológicas, encontradas nos livros didáticos, pertencentes ao PNLD.
Dessa forma, foram selecionados 4 textos icônico-verbais que envolvem a temática
racial por meio de discursos e de imagens estereotipadas e preconceituosas a partir de
características da Análise do Discurso (AD), tais como interdiscursividade, ideologia,
formação discursiva, e algumas estratégias discursivas como a ironia e a metáfora.
2.3.1 – Análise
No cartum abaixo, pode-se perceber dois personagens, um deles apresenta uma
criança supostamente negra, sem calçados, e uma outra imagem de uma senhora branca,
supostamente branca. O primeiro personagem, em seu discurso, está pedindo um título de
cidadão, e sabe-se que os direitos de um cidadão é ter direito á educação, saúde, habitação,
entre outros, que fazem com um cidadão exerça sua cidadania plena e, sabe-se também que o
texto, a partir do ponto de vista ideológico, reforça um estereótipo que há muito tempo é
reproduzido, de o negro ser alguém sem direitos, com necessidades, uma associação entre
esses com pobreza e miséria.

Livro Novas Palavras-2, p. 304
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Assim, uma vez que a ideologia mascara a verdade, leva os outros a aceitarem “sem
crítica a identificação de ideologia com as noções de erro, mentira, ilusão” (BRANDÃO,
2004), faz com que, por meio dela, a ignorância e o racismo caminhem de mãos dadas.
Portanto, pode-se inferir do texto uma contribuição histórica de uma ideologia da era colonial
e escravocrata que ainda repercute até os dias atuais, pois mostra a visão de uma sociedade,
que se diz não racista, ainda possui em relação ao negro. O fato de a senhora estar bem
vestida e calçada e o garoto estar descalço e mal vestido também mostra a questão de
inferioridade.
O mesmo acontece quando observamos a charge abaixo, a qual nos mostra três
imagens representando três crianças, com seus respectivos tons de pele, e seus respectivos
sistemas de ensino, o que mais uma vez pode-se perceber a estigmatização da imagem
negativa do negro, pois vendo novamente a partir do ponto de vista ideológico, característica
da análise do discurso, a associação feita entre o negro ser privado de ir à escola, despossuído
de direitos, diferente da representação feita dos outros dois personagens. A vestimenta dos
três garotos também nos remete a uma questão de inferioridade, o último garoto estava
vestido de forma mais simples com roupas aparentemente velhas e de sandálias, como se
estivesse à margem da sociedade, o fato de ele estar fumando também nos remete a uma
questão negativa que se concretiza no “curioso” fato de os outros garotos trazerem consigo
mochilas e o último trazer apenas um cigarro.

Português-Contexto, Interlocução e Sentido-2, p. 345

Dessa forma, quando encontramos essas representações percebemos a assujeitação do
indivíduo pela formação discursiva, pois, uma vez que uma ideologia dominante é
implementada, o dominado aceita de forma inconsciente, sem indagar se está certo ou não,
mas apenas consente, efetivando e internalizando a ideologia do branqueamento, já que
quando ocorre esse processo de comparação entre grupos, um tende a rejeitar-se e o outro a
estimar-se, dessa forma, subentende-se como a representação negativa de acontecimentos
étnicos de uma sociedade com um passado escravocrata pode facilmente influenciar as mentes
dos receptores, mostrando assim o poder da relação interdiscursiva, característica da análise
do discurso, que segundo Mainguenau (1984) é o espaço onde vários discursos se encontram,
sendo assim, podemos encontrá-la nesses textos icônico-verbais, pois mostram como um
discurso é moldado em discursos já ditos, e reformulado conforme a situação comunicativa, e,
uma vez sendo assim, o discurso racista é readaptado de acordo com a sociedade que apesar
de não seguir mais o sistema escravagista, contribui para a veiculação do preconceito racial.
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Português - Contexto, Interlocução e Sentido – 2, p. 69

Um dado um tanto quanto alarmante relacionado aos indicadores de violência recai
sobre a população negra brasileira, a mortalidade de jovens negros é notadamente maior do
que entre jovens brancos e é essa questão que vem sendo abordada no cartum acima. Em um
primeiro momento visualizamos a presença de diversas pessoas lado a lado representando a
diversidade da sociedade brasileira, mas se destaca por meio do texto não verbal a questão
racial, que evidencia a ideia de que a ciência já teria provado a inexistência de “raças” entre
os seres humanos, mas no segundo momento em que o cartum se realiza, temos a contradição
do que foi enunciado inicialmente, o texto não verbal diz: “mas continua um mistério a
estranha tendência das armas de fogo atingirem jovens negros", trazendo a ironia do cartum,
pois como se justificaria o percentual elevado de morte de jovens negros se todos
supostamente são iguaise inexistem raças.
Laerte, criador do cartum, por meio da ironia, que é uma importante estratégia
discursiva, denuncia e critica a existência de diferentes “raças” entre seres humanos. O texto
não verbal presente do cartum: "A ciência já provou a inexistência de "Raças" entre seres
humanos. Mas continua um mistério a estranha tendência das armas de fogo atingirem jovens
negros" nos mostra o quanto é polemica a questão do mito da democracia racial, que envolve
a ideologia de que supostamente o racismo não existe, pois não haveria a existência de
nenhum tipo de hierarquização quanto a questões raciais, então, é como se “as armas é que
gostassem de matar jovens negros”.

Português Linguagens – 2, p. 138

Sabemos que, durante um longo momento, os negros viveram submetidos aos brancos
no período escravista e foi nesse momento que diversas expressões foram usadas para
acentuar essa ideologia de submissão e inferioridade, expressões essas que se perpetuaram no
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tempo e que hoje estão presentes no nosso cotidiano. Couto (2007) afirma que o racismo é
uma prática que se manifesta na língua com muita frequência e podemos visualizá-lo no texto
não verbal do terceiro quadrinho acima: “se o presente continuar como está o futuro é negro”
temos um exemplo de uma expressão que traz na fala do personagem a questão, mesmo que
implicitamente, do preconceito racial.
São muitas as expressões que carregam o preconceito no nosso dia a dia, geralmente as
mesmas vêm expressando e simbolizando como no quadrinho, algo ruim e não agradável, ou
seja, uma situação desconfortável, sendo assimpodemos concluir que, mesmo implicitamente,
por trazer essa expressão, o quadrinho reproduz a ideologia de inferioridade, que coloca a
questão negra como algo negativo oposto de positivo. Muitos acabam reproduzindo de
maneira velada o discurso racista e é por isso que desconstruir esses discursos é necessário,
pois essas expressões por mais simples e inofensivas que pareçam, contém o teor racista, e a
prática desse discurso esconde esse conteúdo.
A tomada de consciência da linguagem é uma possibilidade de deixarmos de ser
veículos inconscientes de disseminação da descriminação racial, para passarmos a
produtores conscientes de novas metáforas que pouco a pouco possibilitariam a
mudança de valores de toda a sociedade (PAIVA, 1998, p. 117).

3 – CONCLUSÃO
Por intermédio dos estudos realizados sobre Análise do Discurso (AD) de linha
francesa, foi possível identificar, durante o decorrer da pesquisa, como o processo discursivo,
a relação de interdiscursividade, a ideologia, entre outras características da AD, e as
estratégias discursivas nos textos icônico-verbais contribuem para um reforço do preconceito
racial e para a concepção do negro ainda ser vista de forma, mesmo que inconscientemente,
depreciativa e estereotipada, apesar da sociedade ter evoluído no quesito forma de sistema a
ser seguido, de escravista à capitalista.
Dessa forma, podemos perceber que essa ideologia racista ficou introjetada em nossa
memória, e como essa inconsciência ideológica ajuda a propagar essa concepção irrisória que
faz com que discursos sejam interpelados por ela, supondo ideias que não correspondem a
fatos reais. Assim, percebemos que é preciso que haja a formação de professores em análise
do discurso para que obtenham a capacidade de identificar os discursos racistas presente nos
textos icônico-verbais, uma vez que podem ser considerados como um dos principais veículos
de reprodução do preconceito.
Havendo essa formação, os professores estarão ajudando a desconstruir esses
estereótipos encontrados nesses textos e estarão favorecendo os alunos a trabalharem sua
visão crítica sobre o que eles possam encontrar nos livros didáticos, pois os discursos são
influenciados histórica e ideologicamente.
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A ESCRITA FEMININA NO
BRASIL DO SÉCULO XIX: O CASO DE MARIA FIRMINA DOS REIS
Melissa Rosa Teixeira Mendes
Resumo

O presente trabalho pretende apresentar um panorama sobre a escrita feminina no Brasil da primeira metade do
século XIX, caracterizando-a dentro do Romantismo, movimento literário em voga no período, a partir do
exemplo da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. Tal escritora nasceu no Maranhão em 1825 e faleceu
em 1917. Nesse período de 92 anos, contribuiu assiduamente com a imprensa local, publicou um romance,
Úrsula (1859), tido como o primeiro romance genuinamente brasileiro e escrito por uma mulher. Contudo,
apesar de ter alcançado relativo sucesso durante o período em que viveu e escreveu, sua figura, aos poucos, foi
apagada da história e da literatura, permanecendo desconhecida da maior parte dos brasileiros mesmo ainda hoje.
Nossa análise se centrará no discurso de Gênero e na História das Mulheres, buscando estabelecer um paralelo e
comparação com o literatas e intelectuais da época, em sua extensa maioria, homens. E, por serem homens,
muito enaltecidos e lembrados, de acordo com o cânone literário vigente, que durante o período em que se centra
nossa pesquisa, privilegiava o discurso e trabalho masculino, em detrimento do feminino. Utilizaremos os
conceitos de Gênero e Representação.
Palavras-chave: História. Literatura. Gênero. Maranhão Oitocentista.

Maria Firmina dos Reis nasceu em onze de outubro de 1825 na cidade de São Luís,
capital da então província do Maranhão. Seus pais chamavam-se João Pedro Esteves e Leonor
Felipa dos Reis; segundo consta da biografia organizada por Nascimento de Morais Filho, era
bastarda, seus pais não foram casados.
Cinco anos depois de seu nascimento, mudou-se, com sua família, para a Vila de São
José de Guimarães, município de Viamão, ainda na província do Maranhão. Viveu em
Guimarães até o dia de sua morte, a onze de novembro de 1917, contando então com 92 anos.
Antes de iniciar suas atividades como escritora, Maria Firmina “disputa com duas
concorrentes a vaga da cadeira de primeiras letras a cidade de Guimarães, e é a única
aprovada” (MORAES FILHO, 1975, s.p.). Torna-se, então, professora de primeiras letras no
ensino público oficial na cidade de Guimarães. Já em 1880, funda, na mesma cidade, uma
aula mista e gratuita, ou seja, uma escola para alunos dos dois sexos, segundo Telles (2010, p.
412):
Um ano antes de se aposentar, com trinta e quatro anos de magistério público oficial,
Maria Firmina dos Reis fundou, a poucos quilômetros de Guimarães, em Maçaricó,
uma aula mista e gratuita para alunos que não pudessem pagar. Estava então com 54
anos. Toda manhã, subia em um carro de bois, para dirigir-se a um barracão de
propriedade de um senhor de engenho, onde lecionava para as filhas do proprietário.
Levava consigo alguns alunos, outros se juntavam. Um experimento ousado para a
época.

Não era comum à época que meninos e meninas estudassem juntos. Segundo
Raimundo de Meneses (1978, p. 570), essa escola mista “escandalizou os círculos locais, em
Maçariçó [...] e por isso mesmo foi a professora obrigada a suspendê-la depois de dois anos e
meio”. A escola mantém suas atividades por dois anos, contudo, mesmo após seu fechamento,
Maria Firmina continua ministrando aulas, eventualmente, para crianças da região. Muito
embora Raimundo de Meneses afirme em seu Dicionário Literário Brasileiro que a escola
mista de Maria Firmina foi fechada por haver sido motivo de escândalo na época, não temos
como afirmar qual o real motivo do encerramento de suas atividades, uma vez que, segundo
Sacramento Blake (1900, p. 483), em seu Dicionário Bibliográfico Brasileiro, pelo fato de
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que “o ensino era gratuito para quase todos os alunos, e por isso foi a professora obrigada a
suspendê-la depois de dous anos e meio”.
Segundo Moraes Filho (1975, s.p.), a escola criada por Maria Firmina foi “uma
revolução social pela educação e uma revolução educacional pelo ensino, o seu pioneirismo
subversivo de 1880”. Para Muzart (2000, p. 265) “o fato de ter fundado a primeira escola
mista do país mostra as ideias avançadas de Maria Firmina para a época”, pois subvertia “a
ordem educacional vigente, ao quebrar o cânone moral oficializado, que segregava os sexos
em aulas separadas” (MORAES FILHO, 1975, s.p.).
Cabe compreender Maria Firmina como uma mulher que viveu seu tempo, interpretouo, percebendo as necessidades que havia em seu universo social. Pensava, talvez, pois, em
buscar para os demais – seus alunos e alunas – uma realidade melhor do que aquela em que
viveu. Realidade essa em que não haveria uma diferença ou um motivo para a separação de
meninos e meninas nas escolas de primeiras letras, instância inicial do aprendizado social,
ensinando-os a conviver juntos, nas igualdades e diferenças, desde cedo.
Anos antes da fundação da escola mista, é publicado, em 1859, o romance Úrsula,
que, logo após, alcança propagandas positivas em diversos jornais locais.
Jornal A moderação – Crônica Semanária
ÚRSULA – Acha-se à venda na Tipografia do Progresso, este romance original
brasileiro, produção da exma. sra. D. Maria Firmina dos Reis, professora pública em
Guimarães. Saudamos a nossa comprovinciana pelo seu ensaio, que revela de sua
parte bastante ilustração: e, com mais vagar emitiremos a nossa opinião desde já
afiançamos não será desfavorável à nossa distinta comprovinciana. – 11 de agosto de
1860 (apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).

Maria Firmina passou a contribuir assiduamente com a imprensa local após a
publicação do romance. Publicou poesias em prosa e verso, charadas/enigmas, além de um
conto – A escrava – e outro romance, Gupeva. Esse último “não foi enfeixado em livro, mas
teve 3 (três) edições em folhetim num muito curto espaço de tempo – o que atesta
eloquentemente o grande êxito popular desta original criação literária” (MORAES FILHO,
1975, s.p.). Escreveu também alguns hinos e cantos. Segundo Mendes (2006, p. 19), Maria
Firmina foi “autodidata, sua instrução fez-se através de muitas leituras – lia e escrevia francês
fluentemente”.
Em seu álbum82, segundo a própria Maria Firmina, um “livro da alma; é nele que
estampamos os nossos mais íntimos sentimentos, os nossos mais extremosos afetos; assim
como as mais pungentes dores de nossos corações” (REIS apud MORAES FILHO, 1975,
s.p.), um diário em que demonstrava muito de seus sentimos mais íntimos, revelando tristeza,
solidão e poucas alegrias, percebemos algumas características de sua personalidade, que
muito influenciaram em sua escrita. Em janeiro de 1853, anos antes da publicação de Úrsula,
Maria Firmina escreve nesse álbum:
9 de janeiro de 1853.
Dia este que há de ser eternamente gravado em minha mente.
Uma lágrima sobre um túmulo.
Era a hora do silêncio e do repouso, hora mágica – misteriosa – grande – sublime –
majestosa como Deus! Triste, melancólica como a imagem do túmulo... porém que
.... para a minha alma, por isso que minha alma ama a melancolia!!... E eu te
saudava hora mágica – e sublime!!!. E eu subia no cume do rochedo... E tu eras
grande – e misteriosa como o mesmo Deus!!!...
[...] / E eu chorava porque a meus pés estava um túmulo [...].
Espécie de diário que a própria Maria Firmina intitula “álbum” e que foi compilado por Nascimento de Moraes
Filho na biografia que escreveu sobre a escritora.
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E ninguém partilhava minha dor!... [...] Mas a lua passava e o sepulcro já era tudo
sombras: - e minha dor prosseguia, sempre ainda, sempre crescente!!
[...] / Deus! Ajoelhei-me sobre a terra ainda revolta do sepulcro, e meu espírito
sentiu amarga consolação. Por que? Por que Deus amerciou-se de mim. Eu chorei
sobre a sepultura mas era um pranto já mais resignado...
[...] (REIS apud MORARES FILHO, 1975, s.p.).

Nestes fragmentos que, parece-nos, Maria Firmina escreve após a morte de uma
pessoa querida, a autora nos mostra a forma como reage diante da dor da perda. Como
veremos na análise do romance, muito dessa forma sentimentalista de descrever as emoções e
as situações da vida compõe o caráter pessoal das personagens firminianas.
Nesse álbum, seus textos são um amontoado de confissões sobre dor, tristeza,
escuridão, sepulturas, velas, anjos, melancolia, desesperança e mesmo suicídio... “Oh! Te
saúdo novo ano; mas, tu não trouxeste a esperança à minha alma!” (REIS apud MORAES
FILHO, 1975, s.p.).
Tentar contra os meus dias, seria um crime contra Deus, e contra a sociedade; mas
almejo a morte. Perdoai-me Deus de misericórdia! Mas a vida é-me assaz penosa, e
eu mal posso suportá-la. O mundo é áspero e duro; mas não me queixo do mundo
nem de pessoa alguma. Minha compleição é débil, minha alma sensível, meus
desgostos são filhos de meus caprichos (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).

A morte é uma companheira que Maria Firmina desejou constantemente, como neste
trecho datado de fevereiro de 1861: “o descanso de uma vida consumida, encontra-se na
sepultura. O esquecimento das dores humanas, só ela oferece. Eu quero um dia de repouso,
um dia de esquecimento. Campa!... campa, eu te saúdo” (REIS apud MORAES FILHO, 1975,
s.p.).
Em 1863, escreve um pequeno texto, em seu álbum, intitulado Resumo da minha vida,
no qual apresenta-nos a forma como vê a si própria:
De uma compleição débil, e acanhada, eu não podia deixar de ser uma criatura
frágil, tímida e por consequência melancólica: uma espécie de educação freirática,
veio dar remate a estas disposições naturais. Encerrada na casa materna, eu só
conhecia o céu, as estrelas, e as flores, que minha avó cultivava com esmero talvez,
por isso eu tanto ame as flores; foram elas o meu primeiro amor. Minha irmã...
minha terna irmã, e uma prima querida, foram as minhas únicas amigas de infância;
e nos seus seios eu derramava meus melancólicos, e infantis queixumes; por-ventura
sem causa, mas já bem profundos (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).

Cresceu cercada pelas mulheres que a criaram – a mãe, a avó, a irmã e a prima – e de
quem fala no fragmento acima; essas, por sua vez, ajudaram a moldar muito de sua
personalidade. A casa não é a do pai, não é paterna: é a casa materna, dirigida por sua mãe, a
chefe de sua família. Ela não fala de um homem, de uma figura masculina. Sua educação é
freirática, ou seja, a educação voltada para os afazeres da casa, a organização do lar e
influenciada pelos dogmas católicos, e é essa educação que ajuda a escritora a justificar sua
maneira de ser e ver o mundo, uma educação que a limitou. Maria Firmina afirma ainda sobre
sua juventude que “a mulher é como a flor, esta sonha meiguices ao despertar do sol, porque o
sol que surge há de afaga-la” (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.), o que demonstra o
quanto da representação social sobre as mulheres incorporou. A mulher não é bruta, essa é a
característica do homem. Ao contrário, a mulher é como uma flor, é frágil, é dócil, está ligada
ao mundo do sentimento.

305

Além disso, em outras anotações desse mesmo álbum, Maria Firmina escreveu sobre
duas amigas, comparando-as a anjos, afirmando que “eu as vi... eram duas virgens, duas
virgens, meigas, belas, sedutoras, oh! Ainda as vejo!... Teresa... Alexandrina” (REIS apud
MORAES FILHO, 1975, s.p.). Percebemos aqui como a escritora descreve de forma
idealizada pessoas próximas, outra característica que perceberemos em seu romance.
Maria Firmina não se casou, foi “moça solteira” durante toda sua vida. Não há registro
de que tenha se enamorado por alguém. Sobre o amor, conta-nos que:
A sucessão dos anos apagou-me o fogo do coração, resfriou-me o ardor da mente,
quebrou na haste a flor de minhas esperanças. [...] Amei eu já acaso? Não sei. Amor
– acrescentarei eu, é uma paixão funesta – é o amor quem espreme no mundo tanto
fel, tanta amargura, é quem torna a vida peso insofrível, por demais incômodo. [...]
Entretanto o amor é tão necessário ao coração do homem, quanto o ar é necessário à
vida. Amor, amor, deixemos aos poetas esse dom celeste e infernal, doce e
amargurado, inocente e criminoso; não amemos. As ilusões fugiram, fugiram as
esperanças (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).

Essa passagem parece nos contar que nossa autora sofreu por amor, sua vida nos é
sempre apresentada como solitária e árdua. Seu texto tem tom romântico e melancólico. Fala
de dissabores e desilusões que apenas a própria Maria Firmina tinha conhecimento. Seus
escritos íntimos expressam constantemente a tristeza da separação. A autora está sempre
vivenciando a perda de algo ou de alguém, o que dá uma nuance de lamentação em seus
escritos, constantemente.
Amo a noite, o silêncio, a harmonia do mar, amo a hora do meio-dia, o crepúsculo
mágico da tarde, a brisa aromatizada da manhã; amo as flores, seu perfume me
deleita; amo a doce melodia dos bosques, o terno afeto de uma mãe querida, as
amigas de minha infância, e de minha juventude, e sobre todas as coisas eu amo a
Deus; e ainda assim não sou feliz; porque insondável me segue, me acompanha
esse querer indefinível que só poderá encontrar satisfação na sepultura (REIS
apud MORAES FILHO, 1975, s.p., grifo nosso).

Por mais belos os cenários que possam haver diante de nossa escritora e embora ela os
ame, a morte é seu amor maior, seu amor mais desejado. Firmina cultua e admira a morte,
chama-a constantemente, ela namora e se enamora pela morte. Porém, essa é uma amante que
só se apresentará a Maria Firmina quando ela se encontrar nonagenária. Amante mais amada e
que se fez por demais ser esperada.
Sim, eu sou a lua: - e se Deus negou-me dela a beleza, o nítido albor, e o magnífico
esplendor de formosura deu-me uma melancolia, sua palidez; e como ela a divagar
no céu, deu-me que divagasse na terra; cismando como ela, à noite, meditando
saudades, e tristezas como ela medita (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.,
grifo nosso).

Maria Firmina não se vê bela, se vê como a Lua, eterna namorada da noite, luz que
ilumina os sepulcros, chama que contempla a escuridão onde a morte se esconde. A Lua é
bela, e Firmina é a Lua, porque é a Lua que traz a melancolia dos amantes separados... É à
Lua que os apaixonados fazem confissões... A Lua, tão solitária no firmamento quanto
Firmina na sociedade, pois o que ela sente e pensa “não os compreende ninguém; porque
também a ninguém os revelo” (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).
Firmina ainda escreve em seu álbum um texto intitulado O que é a vida? Respondendo
à pergunta do título, ela nos diz que “será acaso a vida o respirar, o sorrir no trocar de
cumprimentos banais e quantas vezes frívolos...”. A resposta é: não. A vida, para Maria
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Firmina não se resume ao cotidiano, aos atos sociais diários. A vida, para Firmina “está nas
lágrimas” (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).
Amo as que verto na amargura pungente de minhas ternas desventuras; com elas
alimenta-se minha alma, elas acalmam o rigor do meu destino. [...] Eu amo as
lágrimas... Elas têm sido as companheiras da minha árdua e penosa existência; é
nelas que me conforto, nelas é que me hei estribado para chegar ao breve termo da
minha longa peregrinação... Amei-as na infância, porque elas embalavam-me
docemente em ilusório sentir; eu as invocava por simpatia. Depois o amor – e o
amor – não pode vigorar sem lágrima (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).

Nossa autora possuía um individualismo romântico profundo, com características do
Ultrarromantismo ou estilo Gótico, estilo que remetia à Idade Média e recorria a imagens
criadas a partir de uma visão sombria, com cenários sobrenaturais, como ruínas e cemitérios,
os tão cultuados sepulcros presentes na escrita firminiana, principalmente em seu romance
Úrsula, como quando afirma que “silencioso e ermo estava então o cemitério de Santa Cruz, e
só o vento, que sibilava entre o arvoredo ao longe, e que mais brando gemia tristemente nessa
cidade da morte, e que quebrava a solidão monótona e impotente desse lugar do esquecimento
eterno!” (REIS, 2004, p. 154).
Além de revelar pensamentos íntimos, neste álbum Firmina nos informa, em uma
breve e única passagem, sobre a existência de um filho adotivo que ela mesma batizou com o
nome de Renato. Ao que consta em seu relato, a mãe da criança morreu cinco dias após dar à
luz. Pouco depois da morte da mãe biológica, alguém, que Firmina não nomeia no relato,
confiou o pequeno aos cuidados dela:
Renato – creio que assim se chamará o pequeno órfão que recebi para não mais
aleitar. Inocentinho, coitado! Nasceu a 6 de dezembro de 1862. No dia 11 do mesmo
mês Deus foi servido para seus insondáveis mistérios chamar-lhe a mãe. [...] Criança
que me foi confiada por pessoa que por ela se interessava em Alcântara, a 30 de
janeiro de 1863. Talvez um dia a reclamem seus pais: foi essa condição com que ma
confiaram (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p.).

Ainda escrevendo sobre seu filho adotivo, Renato, Maria Firmina desabafa seus
sentimentos com a morte da criança em fragmento do álbum datado de junho de 1863:
Renato! Renato, meu filho adotivo, meu pobre anjinho, já não existes!... Que
fatalidade, meu Deus!... É duro ver-se morrer aquela a quem se dedica afeição quase
materna. Dez dias de sofrimento... dez dias. Renato, pobre florzinha açoitada pelo
furação quebrou na haste ainda tão débil e tão mimosa... [...] Que loucura! Perdoaime Senhor, mas, me criaste tão fraca, tão sensível à dor!!! (REIS apud MORAES
FILHO, 1975, s.p., grifo nosso).

Nota-se novamente o sentimentalismo e a forma como Maria Firmina compreende a si
mesma: como um ser frágil e uma mulher religiosa. Em seu diário, Firmina invoca o nome de
Deus, do Senhor, inúmeras vezes, como também o faz no romance Úrsula. Essa religiosidade
será característica marcante de sua vida e de seus escritos, a tal ponto que “um dia... resolve
libertar-se, de vez, da sociedade e de si mesma!... e pensa no suicídio!... Mas a religião detémna no momento de saltar no abismo! E então, tomando consciência de si, recua apavorada”
(MORAES FILHO, 1975, s.p.).
Contudo, apesar de, na maioria de seus escritos a que tivemos acesso através dos
fragmentos do álbum, serem carregados de tristeza e apelo à morte, algumas vezes Firmina
expressava uma alegria contida com a felicidade de familiares, parentes e amigos próximos.
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É a simpatia que de há muito votei a Raimundo M. L. que me deu forças para seguilo de perto em todas as fases de sua vida: que me levou ao dulcíssimo prazer que
ontem experimentei, e que já de deixar sempre em meu coração. Eu vi-o unir-se
ontem, pelos sacrossantos laços do matrimônio, a uma virgem cândida, e pura como
um anjo de Deus (REIS apud MORAES FILHO, 1975, s.p).

Firmina consegue ver a beleza e a alegria da vida não nela própria e em seu caminhar,
mas nas pessoas com quem convive e por quem nutre afeto. Sua alegria não reside em si
mesma, mas na felicidade das pessoas que ama.
Os fragmentos do álbum contidos na biografia feita por Nascimento de Moraes Filho
são poucos. Além desses fragmentos, o escritor maranhense conseguiu entrevistar algumas
pessoas da família de Maria Firmina e alguns de seus ex-alunos, que, na época da entrevista,
já contavam com idade um pouco avançada. Segundo entrevista feita por Moraes Filho ao Sr.
Leude Guimarães, parente de Firmina:
Quando vim para São Luís, depois de sua morte [de Maria Firmina] trouxe muitos
manuscritos seus. Eram cadernos com romances e poesias e um álbum onde havia
muita coisa de sua vida e de nossa família. Mas os ladrões, um dia, entraram no
quarto do hotel onde estava hospedado, arrombaram o baú, e levaram tudo o que
nele havia. Só me deixaram, de recordação, os restos desse álbum, que encontrei
pelo chão (MORAES FILHO, 1975, s.p.).

Desse modo, muito do que poderíamos conhecer e compreender a respeito de Maria
Firmina dos Reis foi perdido. Muito de sua obra, de sua vida, de seus pensamentos, não nos
chegará. Com essas considerações a respeito da escritora, poderemos perceber muito da sua
visão de mundo que influenciou a escrita do romance Úrsula. No próximo item, tentaremos
compreender, partindo do caso de Maria Firmina, quais as possibilidades de acesso que as
mulheres na primeira metade do século XIX no Maranhão tinham ao campo literário.
Maria Firmina dos Reis é considerada por diversos críticos a primeira romancista
brasileira. Para diversos críticos, a escritora maranhense é considerada a primeira romancista
brasileira. Seu romance de 1859 é de autoria própria, ao contrário do romance de Nísia
Floresta, Direitos das mulheres e injustiça dos homens (1832), considerado uma livre
tradução do livro Vindications of the rights of woman (Reivindicações dos direitos da mulher,
1792) da escritora inglesa Mary Wollstonecraft.83
Já Teresa Margarida da Silva e Orta, que publicou o romance Aventuras de Diófanes
(1752), também não poderia ser considerada a primeira brasileira a publicar um romance, pois
segundo alguns críticos84 a autora apenas nasceu no Brasil, sua formação foi completamente
europeia e seu romance não exerceu influência na literatura brasileira, não dizendo respeito ao
Brasil.
Úrsula não é apenas o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, é
também o primeiro da literatura afro-brasileira, entendida como produção de autoria
afrodescendente, que tematiza a negritude a partir de uma perspectiva interna e
comprometida politicamente em recuperar e narrar a condição do negro em nosso
país (RUFINO; IRACI; ROSA, 1987, p. 87).

O crítico e escritor maranhense, Josué Montello (1917-2006), por exemplo, escreveu
um artigo, publicado no Jornal do Brasil em 1975, intitulado A primeira romancista

Segundo Constância Lima Duarte, principal estudiosa de Nísia Floresta, o que a autora teria feito foi uma livre
adaptação do texto de Mary Wollstonecraf para a realidade brasileira.
84
Como Heron de Alencar.
83
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brasileira85, contribuindo para, além de apresentar a autora para o público leitor do jornal,
despertar um pouco de interesse da mesma, que ainda hoje permanece desconhecida de
muitos.
Desconhecemos a forma como Maria Firmina dos Reis conseguiu publicar seu
romance em uma época em que as mulheres possuíam praticamente nenhum acesso às letras.
Talvez pela influência de seu primo, Francisco Sotero dos Reis86, figura ilustre, intelectual
respeitado no Maranhão oitocentista. Talvez por outros conhecimentos, outros meios. O
tempo não nos deixou um único vestígio, um indício, mesmo que pequeno e simples, sobre
essa questão. Mas tentaremos compreender se havia ou não, partindo do que já foi exposto,
possibilidade de que as mulheres tivessem acesso ao campo literário nesse período no
Maranhão. Maria Firmina dos Reis publicou o romance assinando como “por uma
maranhense”. Na chamada sobre a publicação do romance, pela Tipografia do Progresso
consta:
ÚRSULA
ROMANCE BRASILEIRO
POR
UMA MARANHENSE
UM VOLUME EM PREÇO DE 2$000
Esta obra, digna de ser lida não só pela singeleza e elegância com que é escrita, com
por ser a estreia de uma talentosa maranhense, merece toda a proteção pública para
animar a sua modesta autora a fim de continuar a dar-nos provas do seu belo talento.
Assina-se nesta tipografia.
Tip. do Progresso – Imp. por B. de Mattos – 1860
A IMPRENSA
São Luís, 18 de fevereiro de 1860
nº 11

Algumas mulheres acabaram por optar publicar seus escritos de duas formas: a
primeira, como no caso de Firmina, intitulando-se “uma maranhense”87 (uma senhora, uma
brasileira, entre outros) que não especificava exatamente quem era essa maranhense, mas
deixava claro que era uma mulher; ou, uma segunda forma era a adoção de pseudônimos
masculinos. Em ambos os casos havia uma tentativa de se adentrar, com um pouco mais de
liberdade, no universo letrado, dominado, quase que exclusivamente por homens, além de
tentar burlar o preconceito da época. Segundo o jornal A Verdadeira Marmota, sobre a
publicação do romance Úrsula:
A autora de Úrsula
Raro é ver o belo sexo entregar-se a trabalhos do espírito, e deixando os prazeres
fáceis do salão propor-se aos afãs das lides literárias.
[...]
Se é, pois, cousa peregrina ver na Europa, ou na América do Norte, uma mulher,
que, rompendo o círculo de ferro traçado pela educação acanhada que lhe damos,
nós os homens, e indo por diante de preconceitos, apresentar-se no mundo, servindoMONTELLO, Josué. A primeira romancista brasileira, Jornal do Brasil, 11 de nov. de 1975. Republicado em
Madrid, Espanha, com o título La primera novelista brasileña, Revista Cultural Brasileña, num. 41, junho de
1976.
86
Era prima de Francisco Sotero dos Reis por parte de mãe, segundo Muzart (2000, p. 264), poderemos notar
algumas das influências dele em seu romance, que analisaremos mais adiante.
87
Não só no Brasil, mas em outros países da Europa, como na Inglaterra, quando da publicação de seus
romances Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, por exemplo, Jane Austen assinou By a lady (Por uma
dama).
85
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se da pena e tomar assento nos lugares mais proeminentes do banquete da
inteligência, mais grato e singular é ainda ter de apreciar talento formoso, e dotado
de muitas imaginações [...].
Oferecemos hoje aos nosso leitores algumas de suas produções, que vêm dar todo o
brilho e realce à nossa “Marmota”, que ufana-se de poder contar doravante com tão
distinta colaboradora, que servirá por certo de incentivo às nossas belas, que
talvez com o exemplo, cobrem ânimo, e se atrevam a cultivar tanto talento, que
anda acaso por aí oculto.
O belo sexo não deve viver segregado de tão sublime arte [...] tome a senda que lhe
abre com tão bons auspícios, rodeada de aplausos merecidos, D. Maria Firmina dos
Reis [...] (A VERDADEIRA MARMOTA 13 maio 1861, grifo nosso).

Notamos que, a partir de agosto de 1860, os anúncios nos periódicos já informam o
nome da autora do romance Úrsula; acreditamos que esse fato ocorreu devido à sua boa
recepção. O anúncio acima, além de ter a intenção de levar as senhoras e senhoritas a se
interessarem pela leitura do romance, também procurou incentivar as mulheres a publicarem
seus escritos e mesmo as que já publicavam em jornais, com pseudônimos masculinos, a
assumirem sua autoria.
Devemos recordar que se nessa houve pouca ou quase nenhuma contribuição das
mulheres com a escrita, isso se deve ao fato de que, na primeira metade do século XIX, o
Maranhão vivia sob a égide do patriarcalismo. Sustentando a visão patriarcal estavam os
dogmas religiosos da Igreja Católica, como já mencionamos no capítulo anterior. Esses dois
pontos convergiam para representar a mulher como uma figura subalterna e dependente do
homem. Motivos esses que faziam que as mulheres desse período tivessem quase nenhum
acesso à educação e, consequentemente, ao campo literário.
A partir dessas afirmações, seria possível considerar Maria Firmina dos Reis uma
intelectual na primeira metade do século XIX? Embora ela tenha contribuído com a imprensa
local, publicado folhetins, contos e um romance, uma mulher, nessa época, não poderia ser
considerada uma intelectual, uma vez que a ideia de intelectual – ou letrado, termo que faz
referência, durante o século XIX, à noção de intelectual –, detentor de um saber-poder, ligavase à figura masculina.
Segundo Chartier (1997, p. 120), “o homem de letras”, seria uma espécie de
enciclopedista, um homem que possui conhecimentos em todas as áreas do saber, um “belo
espírito” dotado de “imaginação brilhante nos prazeres da conversa, sustentados pelas leituras
correntes”. Por essa definição, um intelectual no século XIX seria, portanto, aquele homem
que estuda e lê constantemente sobre diversos assuntos e que convive socialmente,
demonstrando nessa sociabilidade com seus pares os saberes adquiridos.
Analisando essa definição, percebe-se que as mulheres da primeira metade do século
XIX estavam excluídas da ideia de intelectualidade. Destacamos dois pontos no conceito de
“letrado” proposto por Chartier, o primeiro diz respeito à questão do acesso à leitura, à
educação; o segundo está relacionado à mobilidade e ao convívio social, desse modo:
Considerando o pressuposto de que o ‘homem de letras’ é aquele que detém o saber,
a mulher encontrou aí um persistente empecilho para seu reconhecimento enquanto
intelectual, uma vez que a ela foi negado durante muito tempo o direito à educação.
As discussões datam do século XIX, alguns defendiam a educação como forma de
libertação da mulher, outros acreditavam que era necessária uma educação voltada à
formação moral, uma educação controlada, pois, para ser mãe e esposa virtuosa, a
formação do caráter seria mais importante que os conhecimentos instrutivos. Assim,
justificava-se uma formação voltada, sobretudo às prendas domésticas, ao cuidado
do lar e dos filhos, uma “educação da agulha” que não ameaçasse a estrutura
familiar e que não deixasse vago o papel social atribuído à figura feminina: o de mãe
e esposa (DUARTE, 2009, p. 12).

310

Como a mulher da primeira metade do século XIX estava destinada ao aprendizado
dos afazeres domésticos, destinou-se a ela o espaço privado do lar, estabelecendo assim um
convívio social que não primava pelo aprendizado de um ofício externo ao âmbito doméstico.
Assim, o convívio social feminino resumia-se, em muitos casos, aos salões, aos bailes, ou às
visitas à casa de outras mulheres, tão desprovidas de instrução quanto às outras.
Retomando o caso de Firmina, por exemplo, uma mulher que possuiu um ofício
externo ao lar (era professora) e que adentrou em um espaço considerado exclusivo aos
homens, os elogios que recebeu na imprensa estavam sempre ligados a uma visão que definia
a mulher como um ser delicado (a ideia de “sexo frágil”), e, por esse motivo, seus escritos
sempre eram vistos como simples, quando comparados com os de escritores masculinos,
como nessa passagem de um jornal local, onde “convidamos aos nossos leitores a apreciarem
essa obra original maranhense, que, conquanto não seja perfeita, revela muito talento da
autora” (JORNAL DO COMÉRCIO, 4 ago.1860, grifo nosso); e ainda afirma que “é pena que
o acanhamento mui desculpável da novela escrita não desse todo o desenvolvimento a
algumas cenas tocantes” (JORNAL DO COMÉRCIO, 4 ago.1860). Outro jornal local
afirmava que “a poesia é dom do céu, e a ninguém dotou mais largamente a divindade do que
ao ente delicado, caprichoso e sentimental – a mulher” (A VERDADEIRA MARMOTA,
13 maio 1861).
Embora nesse período o único gênero autorizado a falar, nomear, dominar e exercer
seu poder e visão de mundo fosse o masculino, “mesmo assim, foi a partir dessa época que
um grande número [em comparação com os períodos anteriores] de mulheres começou a
escrever e publicar, tanto na Europa quanto nas Américas” (TELLES, 2010, p. 403).
Esse maior número de escritoras que começou a surgir no século XIX, deve-se aos
fatores já analisados (como a mudança de mentalidade em torno da educação feminina,
principalmente após a divulgação do pensamento Positivista – que entendia a mulher como
primeira educadora dos futuros homens de uma nação, dessa forma, era necessário educá-la,
para que ela pudesse formar corretamente os próprios filhos – e, no caso do Brasil, com a
maior quantidade de livros europeus que passaram a circular na colônia com a chegada da
Família Real). Mas “a conquista do território da escrita, da carreira de letras, foi longa e difícil
para as mulheres no Brasil” (TELLES, 2010, p. 409). Até mesmo adentrar no magistério foi
difícil para as mulheres da primeira metade do século XIX:
A identificação da mulher com a atividade docente, que hoje parece a muitos tão
natural, era alvo de discussões, disputas e polêmicas. Para alguns parecia uma
completa insensatez entregar às mulheres usualmente despreparadas, portadoras de
cérebros “pouco desenvolvidos” pelo seu “desuso” a educação das crianças. [...]
Outras vozes surgiam para argumentar na direção oposta, afirmavam que as
mulheres tinham, “por natureza”, uma inclinação para o trato com as crianças, que
elas eram as primeiras e “naturais educadoras”, portanto nada mais adequado do que
lhes confiar a educação escolar dos pequeninos (LOURO, 2010, p. 450).

As conquistas foram lentas e graduais e foram travadas por mulheres que não
colocaram em primeiro lugar “o que os outros vão dizer” e que tentaram se livrar da tirania do
alfabeto, tendo primeiro de aprendê-lo para depois deslindar os mecanismos de dominação
nele contidos (TELLES, 2010, p. 410). E mesmo indo de encontro às estruturas sociais
estabelecidas, muitas dessas mulheres foram criticadas e seus textos vistos como
esteticamente ruins, além de que seus conteúdos eram constantemente comparados com os de
escritores homens a partir de um ponto de vista que as inferiorizava.
Contudo, se os textos femininos do século XIX foram considerados frágeis, sem
conteúdo profundo, fora dos padrões e cânones literários da época, essa situação devia-se ao
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tipo de educação que se destinou a essas mulheres. Como aprofundar e escrever textos de
qualidade quando não tinham acesso a uma educação que as fizesse refletir profundamente
sobre a sociedade na qual estavam inseridas? Segundo Telles (2010, p. 406), “a situação de
ignorância em que se pretende manter a mulher é responsável pelas dificuldades que encontra
na vida e cria um círculo vicioso: como não tem instrução não está apta a participar da vida
pública, e não recebe instrução porque não participa dela”.
Os escritos femininos do século XIX (e mesmo do início do século XX), revelam a
situação na qual se desejava manter a mulher, uma situação de ignorância plena, onde elas, ao
se prepararem para serem as “rainhas do lar”, em contrapartida, não poderiam criticar ou se
rebelar contra o sistema patriarcal que as dominava.
O século XIX não via com bons olhos mulheres envolvidas em ações políticas,
revoltas e guerras, em geral. As interpretações literárias das ações das mulheres
armadas, em geral, denunciam a incapacidade feminina para a luta, física ou mental,
donde concluem que as mulheres são incapazes para a política, ou que esse tipo de
ideia é apenas diversão passageira de meninas teimosas que querem sobressair
(TELLES, 2010, p. 407).

Ainda assim, mesmo inseridas dentro de uma sociedade que as excluída de
participação na vida intelectual, pública e, consequentemente, política, algumas mulheres
conseguiram escrever textos que nos chegam ainda hoje e a partir dos quais podemos entrever
a forma como interpretavam o mundo no qual estavam inseridas. No caso de Maria Firmina
dos Reis, muito embora tenha escrito um romance, contribuído com imprensa maranhense,
não foi vista como uma intelectual, pois esse lugar social era exclusivo dos “homens de
letras”, assim:
Excluídas de uma efetiva participação na sociedade, da possibilidade de ocuparem
cargos públicos, de assegurarem dignamente sua própria sobrevivência e até mesmo
impedidas do acesso à educação superior, as mulheres no século XIX ficavam
trancadas, fechadas dentro de casas ou sobrados, mocambos e senzalas, construídos
por pais, maridos e senhores. Além disso, estavam enredadas e constritas pelos
enredos da arte e da ficção masculina. Tanto na vida quanto na arte, a mulher no
século passado aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era a
autora. As representações literárias não são neutras, são encarnações ‘textuais’ da
cultura que as gera (TELLES, 2010, p. 408).

De acordo com o que apresentamos até aqui, notamos que à mulher do século XIX não
era de fácil permissão o acesso ao campo literário, local exclusivo de disputas do poder
masculino. Não há, por exemplo, nenhuma referência ao nome de Maria Firmina dos Reis ao
conjunto de escritores/intelectuais que compunham a chamada Athenas Brasileira.88 Também
não há referências de que Maria Firmina tenha frequentado salões ou clubes literários,
espaços de sociabilidade dos chamados “homens de letras” durante o século XIX. Durante o
período imperial, no Brasil, houve quase que uma total ausência da mulher nas esferas política
e artística, ou seja, os papéis sociais de homens e mulheres estavam deveras bem definidos, a
mulher não podia – ou não deveria – ocupar-se de atividades entendidas como essencialmente
masculinas.
No entanto, mesmo com essas restrições, algumas mulheres conseguiram escrever em
jornais e publicar alguns livros – como foi o caso de Maria Firmina dos Reis. Mas, essas
“A menção à Athenas Brasileira surgida na década de quarenta do século XIX, em virtude dos arroubos
românticos” (BORRALHO, 2010, p. 47) expressava o conjunto de intelectuais maranhenses que se destacou no
cenário literário brasileiro, com nomes como os de Viriato Corrêa, Humberto de Campos, Arthur Azevedo,
Aluízio Azevedo, Coelho Neto, Sotero dos Reis, Odorico Mendes, entre outros.
88
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mulheres escritoras não eram vistas com a mesma profundidade intelectual com a qual eram
observados os homens que desempenhavam o mesmo ofício. A mulher, mesmo quando
conseguia algum destaque no campo literário, era vista como inferior ao homem, sendo seus
textos considerados frágeis.
Essas comparações feitas entre os textos de escritores e escritoras mostram que havia
um “duplo padrão da crítica, isto é, critérios diferenciados para julgar ou comentar obras de
homens e obras de mulheres” (TELLES, 2010, p. 422). Para a grande maioria dos críticos no
século XIX, “as escritoras deveriam permanecer no seu lugar; aquele lugar que lhes era
atribuído e se situava bem longe da esfera pública” (TELLES, 2010, p. 422). Dessa forma, tal
como o homem não deveria se interferir em assuntos de mulheres, àqueles relacionados à
organização e administração do lar; assim também as mulheres não deveriam se intrometer
nos assuntos dos homens, àqueles relacionados às tarefas públicas.
Além do fato de que o homem não pode, sem derrogação, rebaixar-se a realizar
certas tarefas socialmente designadas como inferiores (entre outras razões porque
está excluída a ideia de que ele possa realiza-las), as mesmas tarefas podem ser
nobres e difíceis quando são realizadas por homens, ou insignificantes e
imperceptíveis, fáceis ou fúteis, quando são realizadas por mulheres, como nos faz
lembrar a diferença entre um cozinheiro e uma cozinheira, entre o costureiro e a
costureira; basta que os homens assumam tarefas reputadas femininas e as
realizem fora da esfera privada para que elas se vejam com isso enobrecidas e
transfiguradas (BOURDIEU, 2010, p. 75).

Podemos considerar a diferença que havia, nesse período, entre as críticas relacionadas
aos escritores e às escritoras. A poesia, por exemplo, é um texto literário que envolve o
sentimentalismo, e o sentimento, a emoção eram características ligadas às imagens que se
faziam das mulheres nesse período – e ainda hoje. Porém, quando um homem escrevia
poesias de cunho sentimental, profundo, falando de amor, dor, entre outros, nota-se críticas
extremamente positivas a esse respeito, enaltecendo o valor de suas obras. Ao contrário da
mulher que, ao exercer o mesmo tipo de texto, no máximo recebia elogios carinhosos, como
se sua escrita fosse um ornamento, uma distração, não uma profissão.
A própria Maria Firmina, no Prólogo de Úrsula, demonstra o quanto incorporou da
visão do dominador:
Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher
brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados,
que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima,
apenas conhecendo a língua de seus pais, e pouco lida, o seu cabedal intelectual é
quase nulo (REIS, 2004, p. 13).

Firmina tinha consciência de que seu texto, para os letrados, para a crítica da época,
seria inferior quando comparado às obras masculinas, pois, primeiro é escrito por uma mulher
– brasileira – e segundo por uma mulher que não teve uma instrução adequada, como a de
seus contemporâneos escritores, “Gonçalves Dias (1823-1864), o grande poeta romântico
nascido no Maranhão, estudou em Coimbra, enquanto sua conterrânea estudou sozinha”
(TELLES, 2010, p. 410).
Entendemos assim que, para a mulher brasileira do século XIX, era extremamente
difícil alcançar prestígio social a partir da escrita, da intelectualidade, fazendo parte desse
restrito grupo de escritores que alçou tanto sucesso nesse período, tendo seus nomes ainda
aclamados nos dias atuais. Maria Firmina dos Reis, por exemplo, permaneceu no anonimato
durante muitas décadas,
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até que o romance Úrsula, numa edição de fac-símile, foi descoberto num sebo
carioca pelo bibliófilo Horácio de Almeida, em 1962, que o doou ao Governo do
Maranhão, e desde então vieram três edições do livro (1975, 1988 e 2004); outros
trabalhos de Firmina foram encontrados por José Nascimento de Morais Filho, na
Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís, 1973 (CARVALHO, 2006, p. 62).

Isso pois, a mulher era entendida como um ser inferior e, por conta dessa inferioridade,
deveria ser conduzida pelo homem. Como era inferior, física, emocional e intelectualmente,
não seria necessário estudar, devendo dedicar-se, exclusivamente, ao casamento e aos filhos
(entendidos como vocação e ideal primeiro de toda a mulher). Sendo assim, não apenas Maria
Firmina dos Reis, bem como toda mulher brasileira do mesmo período, não conseguia alçar
uma ascensão no que dize respeito a intelectualidade (e quando decidia buscar essa carreira,
não era vista da mesma forma, mas como inferior), uma vez que a visão patriarcal que
perpassava o pensamento e os valores dessa sociedade, não permitia que uma mulher pudesse
se equivaler a um homem.
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A CONSTRUÇÃO DO ORGULHO DE SER AFRODESCENDENTE NA
UENSPAZ: UMA NOVA DIDÁTICA
Ateneia Barros Santos Rodrigues89
RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto A Construção do Orgulho de Ser Afrodescendente na
Unidade Escolar Nossa Senhora da Paz - Ensino Médio da cidade de Teresina – PI, como uma nova didática
desenvolvida na escola, servindo, também, como sugestão para outras instituições escolares. O referido trabalho
surge do anseio de garantir a aplicação da lei nº10.639/03 nas disciplinas de língua portuguesa, literatura,
história, geografia e artes, proporcionando a valorização da Identidade Afrodescendente na escola, através do
estudo das contribuições dos povos africanos na construção da sociedade Brasileira. As intervenções
pedagógicas desenvolvidas configuram-se como ações de resgate identitário que se concretizam por meio de
atividades de expressões artísticas e intelectuais dos alunos, tais como exposições fotográficas do cotidiano e de
perfis dos próprios alunos, festival de talentos, palestras e orientação de pesquisas relacionadas ao tema. Através
deste projeto, observamos que os alunos podem atuar como protagonistas, bem como desenvolver a consciência
e o orgulho de serem afrodescendentes, reconhecendo a diversidade como uma riqueza a ser vivenciada na
escola e na sociedade brasileira. Dessa forma, buscamos dialogar com os estudos de Braga (2015), Munanga
(2006), Rocha (2010), entre outros.
Palavras-chave: Afrodescendência. Identidade. Orgulho. Escola. Didática.

1. INTRODUÇÃO
A Lei Federal nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 que alterou a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre
história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio,
oficiais e particulares. Isso é considerado uma grande conquista do movimento social negro
brasileiro, que ganhou maior visibilidade na década de 70, com sua luta pela inclusão do
estudo das culturas de matriz africana nos currículos escolares, como também pela
valorização das contribuições da cultura africana na sociedade brasileira. Na Unidade Escolar
Nossa Senhora da Paz (UENSPAZ) a aplicabilidade da lei ganhou um grande reforço didático
com a introdução das atividades do projeto de construção do orgulho de ser afrodescendente,
que tem como objetivo a valorização da afrodescendência através do desenvolvimento de uma
educação inclusiva que proporcione o fim de práticas discriminatórias na escola por meio do
estudo do continente africano, seus povos e da afrodescendência brasileira.
Desse modo, podemos proporcionar aos alunos a consciência de suas raízes, história e
cultura, reconhecendo a importância do negro na construção da cultura e sociedade brasileira.
Segundo Braga (2015), a escola tem um papel fundamental para a construção da identidade
negra positiva através da conscientização do aluno do que é ser negro e sua importância para a
nossa Sociedade. Dessa forma, a escola está também promovendo uma educação inclusiva,
pois no momento em que estamos valorizando a pluralidade cultural brasileira, respeitando as
características e identidades individuais de nossos alunos, estamos também contribuindo com
Graduada em história pela UESPI. Especialista em Ensino de História e Geografia pela EDUCON. Mestranda
em Educação pela ANNE SULIVAN UNIVERSYTY. Professora da rede pública Estadual do Piauí. Contato de
e-mail: ateneia2009@hotmail.com
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a formação de um cidadão tolerante e preparado para viver e ajudar na construção de uma
sociedade mais inclusiva. De acordo com Sampaio e Sampaio (2009, p. 30),
a opção pela escola inclusiva foi oficialmente assumida por diversos países, através
da Declaração de Salamanca (ONU/UNESCO,1994). O documento final da
Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, ocorrida na
Espanha, propõe implementar, nos sistemas educacionais, programas que levem em
conta as características individuais e as necessidades de cada aluno, de modo a
garantir educação de boa qualidade para todos.

Quando nos propomos a construir uma identidade negra positiva, ou seja, um
orgulho de ser afrodescendente em nossa escola, invariavelmente nos deparamos com uma
tarefa difícil, pois ao longo de muitos anos a história da população negra foi amplamente
retratada nas escolas somente pelo viés da escravidão, a qual os africanos foram submetidos
no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Neste contexto, o conhecimento sobre África e
africanos foi duramente limitado a uma visão do negro como mercadoria, sujeito exótico e
destituído de capacidades, não havendo um referencial positivo acerca da matriz africana no
Brasil. Esta abordagem preconceituosa e excludente fez com que muitos jovens negassem sua
origem africana e se sentissem excluídos da sociedade, pois não é interessante para o ser
humano que quer ser aceito, ser reconhecido como "o descendente de Escravos Africanos”. A
autoestima dos alunos afrodescendentes foi depreciada pelo discurso eurocêntrico em nossas
escolas, causando grande evasão escolar da população negra por não se ver reconhecida e
valorizada pela escola e sociedade brasileiras, uma forma velada de excluir a população
afrodescendente das posições de destaque em nossa sociedade.
A busca da identidade, no nosso Brasil, apesar da importância, não é uma coisa fácil;
é problemático. Essa identidade pela contribuição histórica do negro na sociedade
brasileira, na construção da economia dos pais com seu sangue; passa pela
recuperação de sua história africana, de sua visão do mundo, de sua religião. Mas
isso não que dizer que para eu me sentir negro assumido eu precise necessariamente
frequentar o candomblé; não quer dizer que eu precise escutar o samba ou outro tipo
de música dita negra. (...) A questão fundamental e simplesmente esse processo de
tomada de consciência da nossa contribuição, do valor dessa cultura, da nossa visão
do mundo, do nosso “ser” como seres humanos, valorizar e utilizar isso como arma
de luta para uma mobilização: isso é que é importante (MUNANGA, 1996, p. 225).

Com o advento de novas legislações educacionais, como a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, Lei nº 9.394/96, Lei nº 10.639/03, a publicação dos PCN’s, que incluem o
volume Pluralidade Cultural e, ainda, a implementação do Programa Educação Inclusiva em
2003 pelo MEC, no século XXI, temos, então, a oportunidade de construir uma escola
inclusiva. Esta tem o dever de desenvolver projetos que contribuam para a construção de
nossa identidade afrodescendente de forma positiva e que também valorize a pluralidade
cultural no ambiente escolar. É dentro desta realidade que a escola e seus educadores devem
assumir o dever de ajudar a corrigir uma injustiça histórica, abrindo mais espaço para a
discussão sobre a discriminação racial e incentivando o maior contato com a riqueza da
cultura africana e afro-brasileira, ratificando a sua contribuição na consolidação da nossa
sociedade e, principalmente, fomentando o reconhecimento e valorização da sua identidade.
O projeto de construção do orgulho de ser afrodescendente na UENSPAZ tem,
também, como objetivo, imprimir significados novos ao estudo da matriz cultural africana,
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nas aulas de língua portuguesa, geografia, história, artes, literatura e outras mais, com a
finalidade de desconstruir estereótipos relacionados à África, seus povos e afrodescendentes.
Segundo Rocha (2010), recontar a história passa por imprimir significados novos ou
(re)significar o termo negro, demarcando-o como valor. Ser negro não é então sinônimo de
escravo, ser negro é sinônimo de pertencimento às origens africanas.
2. UMA METODOLOGIA DIFERENCIADA E RENOVADA
O projeto teve o seu desenvolvimento na Unidade Escolar Nossa Senhora da Paz,
uma escola que pertence ao complexo educacional Padre Pedro Balzi e que funciona através
de um convênio com a Rede Pública Estadual oferecendo Ensino Médio nos turnos manhã,
tarde e noite; localizada na cidade de Teresina, no bairro São José da Costa Rica. As
atividades do projeto de construção do orgulho de ser afrodescendente tiveram início em
setembro de 2014 e sua metodologia está bastante fundamentada no fazer artístico de nossos
educandos, pois observamos que é uma metodologia mais prazerosa e atraente para o aluno,
principalmente para aqueles que são portadores de alguma necessidade especial, pois
observamos que alguns alunos que apresentam deficiência Intelectual se identificaram
bastante com as atividades desenvolvidas no projeto se destacando nas oficinas de percussão
e pintura em Tie dye.90 Esta metodologia baseada no fazer artístico possibilita ao aluno a
oportunidade de ser o protagonista de seu aprendizado expressando e descobrindo suas
habilidades e ainda possibilita momentos de interação e cooperação entre os diferentes, faz
da escola um espaço de socialização e aprendizado com práticas pedagógicas diversificadas e
multiculturais, permitindo também a aproximação entre professores , alunos , equipe gestora e
funcionários da escola
A escola é a instituição responsável pela passagem da vida particular e familiar para
o domínio público, tendo assim função social reguladora informadora e formativa
para os alunos. O conhecimento nela produzido é revertido de valores éticos,
estéticos e políticos, com os quais os alunos têm de estar identificados, e por mais
que a escola seja liberal e rejeite modelos totalizadores e coercitivos de ensino e de
gestão, sua função social jamais será descartada. Ela precisa assumir um
compromisso com as mudanças sociais, com o aprimoramento das relações entre os
concidadãos, com o cuidado e respeito em relação ao mundo físico e aos bens
culturais que nos circundam (MEC/SEESP, 2005, p. 07).

A busca de uma prática pedagógica diferenciada está intimamente relacionada com a
necessidade que a escola tem de se aproximar do universo cultural dos alunos e de possibilitar
que este se identifique com o ambiente escolar e se sinta atraído pelos assuntos abordados na
escola. A juventude necessita se reconhecer no universo cultural da escola para poder se sentir
parte dela, ela também necessita conhecer, respeitar e valorizar as diferentes expressões,
linguagens e valores culturais de outras “tribos” juvenis que ocupam o mesmo espaço,
acreditamos que a abordagem multiculturalista colabora para esta complexa e difícil tarefa,
pois como afirma ( PANSINE e NENEVE,2008,pg.32) “o multiculturalismo surge como um
conceito que permite questionar no interior do currículo escolar e das práticas pedagógicas
90

Técnica de pintura em tecidos. Na África, é forte a presença do tie-dye, conhecido como Batik Africano.
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desenvolvidas, a “superioridade” dos saberes gerais e universais sobre os saberes particulares
e locais” ou seja o multiculturalismo propõem uma educação que promova o reconhecimento
e o juízo de valor das múltiplas formas de ser, de ver e de se expressar das identidades
presentes no espaço escolar.
Em uma escola de ensino médio, como a UENSPAZ, é fundamental o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que compreendam a juventude de forma plural, pois
existem várias maneiras de se vivenciar a juventude, e isso depende bastante do contexto
social, econômico e cultural que cada jovem pertence, sendo assim, não temos juventude e
sim juventudes que convivem no espaço escolar, sua história de vida e educação recebida
desde a infâ ncia são fatores bastantes significativos e que devem ser avaliados por todos
àqueles que trabalham com estas diferentes juventudes, como é o caso da escola. A tentativa
de padronizar e homogeneizar os jovens com os uniformes escolares só deixa mais clara a
diferença entre eles, pois sempre nos deparamos com as várias maneiras com que o jovem
tem de se apropriar do uniforme escolar, através de recortes, “piercings”, penteados,
acessórios e tamanhos variados de calças, saias e blusas. Neste aspecto o ensino médio se
configura como um espaço de convivência entre as várias “tribos juvenis”.
Podemos afirmar que a juventude é uma categoria socialmente produzida. Temos de
levar em conta que as representações sobre a juventude, os sentidos que se atribuem
a esta fase da vida, a posição social dos jovens e o tratamento que lhes é dado pela
sociedade ganham contornos particulares em contextos históricos, sociais e culturais
distintos.(BRASIL,2013,p. 13)

Iniciamos nossas atividades com a preparação de um show musical com canções que
retratam a história do movimento negro no Brasil desde a década de 80 até os dias
atuais,atraindo o interesse de alunos que cantam e tocam algum instrumento, até mesmo
professores com habilidades musicais participaram e uma oficina de percussão também foi
realizada. Para este show, também foi elaborado um figurino especial que pudesse traduzir
expressões culturais afro-brasileiras como a capoeira e o maculelê. Para tanto buscamos
firmar uma parceria com a casa de zabelê, uma instituição socioassistencial que se volta ao
atendimento de crianças e adolescentes, a mesma possui um curso profissionalizante de moda
e trabalha com a confecção de camisetas com estampas que retratam a história da matriz
africana, a parceria com a casa de zabelê foi de fundamental importância, pois proporcionou
um intercambio de experiências e conhecimentos, pois por duas vezes sua equipe de
educadores e educandos realizaram algumas atividades com os alunos da escola sendo a
primeira uma palestra sobre a influência da cultura africana na moda Brasileira e a segunda
uma oficina de pintura em tecido técnica conhecida como tié dye.
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Figura1: Oficina de tié dye
Arquivo UENSPAZ

Figura2: Palestra influência da África na moda
Arquivo UENSPAZ

Ao longo do desenvolvimento do projeto foram realizados vários ensaios e reuniões
com todos os alunos e professores envolvidos no projeto para a escolha e apresentação do
repertório musical do show a ser apresentado pelos alunos, e logo surgiram expressões
musicais bastante presentes do universo cultural dos mesmos ,como a swingueira ,gênero
musical bastante apreciado principalmente por vários grupos de jovens da periferia das
grandes cidades, e logo nos identificamos com uma música Ser Negão é Massa , do grupo
musical Sam – hop , decidimos pela sua inclusão no repertório do show , pois, nesta letra
estão presentes vários aspectos que envolvem a questão da identidade afrodescendente no
Brasil, a linguagem utilizada faz parte do universo juvenil, portanto é facilmente
compreendida e a riqueza cultural dos aprendizes está exposta de maneira positiva sendo
então uma boa oportunidade de debater a questão racial no Brasil por intermédio da
expressão artística juvenil, podendo ainda proporcionar uma contextualização das questões
ligadas a identidade afrodescendente,com o auxilio das disciplinas de língua
portuguesa,literatura,história,geografia e biologia.
Ser Negão é Massa (Grupo Sam Hop) – (Swingueira)
Olha ,se assuma... ser negão é massa !
Se assuma...ser negão é raça !
Rapaz, se olhe no espelho, repare o cabelo, compare o nariz.
Sua origem é África, mesmo que não queira todo mundo diz.
Se assuma... ser negão é massa !
Se assuma... ser negão é raça !
Passe lá no Ilê. TEM UM BOCADO IGUAL A VOCÊ !
Passe lá no Olodum. TEM UM BOCADO IGUAL A VOCÊ !
Passe lá no Bom fim,TEM UM BOCADO IGUAL A VOCE !
Olha eu quero ver !
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Filhos de Ghandy ... No Badauê...
Olha que eu gosto do negro, porque o negro me lembra você...
Ao longo do desenvolvimento do projeto a criatividade de alguns alunos pode então
ser valorizada através da produção de paródias, cordeis e raps ,estes trabalhos foram
motivados pelos momentos de debate e dos estudos da história de luta do movimento negro
no Brasil e no mundo . Neste rap do aluno Hitaedson Matos, podemos destacar valores e
conhecimentos acerca da afrodescendência e da luta do movimento negro,retratados através
da rima e com uma linguagem bem característica dos grupos juvenis presentes na escola.
Revolução em pessoa (Rap)
(Hitaedson Ribeiro Matos- aluno UENSPAZ)
Somos a revolução em pessoa
Somos guerreiros que não guerreiam a toa
Somos discriminados por nosso peso e massa
Somos a prova vida do orgulho da raça
Somos a alegria que supera a crueldade
Suamos dia após dia em busca da felicidade
Mandela se foi ,mas deixou o seu recado
Seu nome e feitos para sempre serão lembrados
Como quem ele era,um herói,um guerreiro
Tendo o conhecimento que nós somos seus herdeiros
Vem cá ,vem ver essa cultura herdada
Somos tudo com nós, mas sem nós não somos nada
No batuque agente faz o nosso hino
Na capoeira no gingado dos meninos
No samba, no rap do pagode, Olodum
Pra mudar essa história de senso comum
Descendente de negro sim, tenho orgulho da cor
Guardo dentro de mim um eterno amor
Pela raça,meus manos,por toda minha quebrada
Meus parca,insanos e sem eles eu não sou nada
Berço da vida terra de gigantes
Onde um sorriso vale mais que um diamante
Terra de amor, berço de igualdade, é a ilusão que percorre nessa cidade
Tantos heróis que morreram estão vivos nos corações
Mandela ,Zumbi,Luther king e outros milhões
Pra botar meu povo em cima dos altares
Honrando a memória de zumbi dos palmares.
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Uma das atividades que mais obteve resultados expressivos e positivos, foi a
exposição fotográfica intitulada “Cabelo de Axé” onde várias pessoas afrodescendentes da
escola e da comunidade, em que ela está inserida, foram fotografados usando seus cabelos
crespos, cacheados, trançados e com turbantes esta exposição tem o objetivo de desconstruir
afirmações preconceituosas a cerca do cabelo crespo e cacheado, valorizando os traços
fenotípicos afrodescendentes, sobre tudo o cabelo, pois a exclusão de referenciais de estética
afro pela mídia e cultura eurocêntrica que ainda é predominante em nossa sociedade,fez com
que fossemos levados por muitos anos a aceitar de forma naturalizada o padrão de beleza
europeu como o mais adequado para nossa sociedade,fazendo com que todos aqueles que
apresentassem traços estéticos diferentes fossem excluídos e procurassem negar ou apagar
suas características afrodescendentes ,recorrendo a alisamentos capilares por exemplo,diante
desta realidade a escola tem o dever de questionar e reconstruir novas concepções estéticas
que incluam a beleza afrodescendente como uma herança a ser valorizada e respeitada em
nossa sociedade.
A exposição fotográfica cabelo de Axé e o show musical afro-brasileiro foram
apresentados na amostra caça talentos, evento anual da escola que tem o objetivo de descobrir
e apresentar os talentos dos alunos ,valoriza várias expressões artísticas como a dança,o canto
o desenho e várias manifestações da cultura juvenil,um momento bastante caracterizado pelo
protagonismo dos alunos onde os diferentes sujeitos da escola produzem trabalhos sob a
orientação dos professores,mas deixando bastante evidente suas identidades,este evento,
também se caracteriza como um grande momento de confraternização entre alunos
professores e demais funcionários da escola.
Entendemos esta nova intervenção didática em nossa escola como algo fundamental
para o desenvolvimento de nossos educandos, pois o referido trabalho parte da observação
acerca da maneira de ser e de agir dos alunos, perante questões étnico-raciais que envolvem o
contexto sócio-educativo em que estão inseridos, e mostrar o avanço das discussões sobre
questões ligadas ao homem e a mulher negra; parte, ainda, da consciência de que no Brasil,
isso resulta possivelmente do fato de que a maioria dos afrodescendentes ainda vive exposta a
situações de exclusão e humilhação cotidiana na família, escola e no trabalho, ou seja, em
situações que reforçam um sentimento de negação da negritude e prejudicam a inclusão com
equidade dessa população em todos os segmentos de nossa sociedade. As intervenções
pedagógicas desenvolvidas configuram-se como ações de combate a qualquer tipo de
preconceito e discriminação dentro e fora da escola através de debates e palestras. Sendo
assim, toda metodologia elaborada e aplicada no projeto busca também contemplar os
princípios da pluralidade cultural estabelecidos nos parâmetros curriculares nacionais(PCN).
Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo,
de etnia ou outras características individuais e sociais (BRASIL, 1997, p. 6).

322

Figura 3: Exposição cabelo de axé 2014
Arquivo:UENSPAZ

Figura 4: Alunos posando para a exposição cabelo de axé 2015
Arquivo: UENSPAZ

Em 2015 foram iniciados debates sobre vários assuntos que envolvem a questão
étnico-racial na escola, atividades planejadas e executadas com o objetivo de combater o
silêncio sobre as dinâmicas das relações sociais no plano da raça e de sua inclusão através da
educação ,desta forma foram realizadas palestras com os temas:
1. Influência da cultura Africana na moda
2. Beleza e Estética Afro
3. Cotas Raciais;
4. Religião de Matriz Africana;
5. Influência da Música e da Dança Afro na Cultura Brasileira.
Para a culminância do projeto foi organizada a 1ª Festa da Beleza Afro da UENSPAZ,
no dia 05 de dezembro de 2015,em um clube recreativo com espaços apropriados para o
desenvolvimento das seguintes atividades:
1. Amostra de danças inspiradas na cultura afro-brasileira,
2. Desfile de moda produzida por nossos alunos em parceria com a casa de zabelê,
3. Amostra da exposição fotográfica Cabelo de Axé-2015,
4. Show Afro brasileiro-2015
5. Degustação de Feijoada
6. Show da banda de samba de raiz: Exporta-Samba
7. Final do torneio da paz (Mérito Ubuntu)

323

Figura 5: Palestra Estética e Beleza Afro-2015
Arquivo:UENSPAZ

Figura 6:1ªFesta da beleza Afro –2015
Arquivo :UENSPAZ

Figura 7: Desfile de moda produzido por nossos alunos em parceria com a casa de zabelê
Arquivo UENSPAZ

3. OS PRIMEIROS RESULTADOS
Com o início das atividades do projeto de construção do orgulho de ser
afrodescendente na UENSPAZ, temos observado que nossos alunos estão progressivamente
adquirindo uma nova consciência e postura diante daquilo que se refere à África, Africanos e
nossa afrodescendência. A ignorância, o preconceito e o senso comum estão cedendo o lugar
para a informação e valorização da diversidade cultural brasileira, isto está bastante
evidenciado no aspecto estético de nossos alunos, pois muitos passaram a assumir sua beleza
afro, descobrindo o potencial estético da cor de sua pele, traços e cabelos naturalmente
crespos e cacheados, deixando de recorrer a alisamentos capilares, que muitas vezes eram só
uma tentativa de se sentirem aceitos pela sociedade. Com o advento de novos conhecimentos
e valores adquiridos com o estudo de nossa matriz africana, estes sujeitos agora conseguem se
libertar de padrões estéticos preconceituosos, excludentes e homogeneizantes, passando a
vivenciar uma feliz aceitação de si mesmos e de nossa diversidade, abrindo caminhos para a
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construção de uma sociedade mais justa e democrática. Desta forma concordamos com Silva
(2001,p.58) quando argumenta que “A diferença pode ser bela e enriquecedora, este
entendimento é fundamental na luta pela cidadania plena. É um grande passo para a conquista
da autoestima e cidadania dos descendentes de africanos”.
As palestras desenvolvidas ao longo do ano de 2015 foram importantes para o
fortalecimento desta nova didática ,pois aos poucos fomos incorporando no cotidiano escolar
os momentos de preparação das temáticas a serem abordadas nas palestras, através de debates
e planejamentos pedagógicos, sendo assim as mesmas também proporcionaram momentos
para o esclarecimento e a descoberta de várias questões entre nossos alunos, dentre elas a
tolerância religiosa, pois esta questão foi amplamente discutida em sala de aula e na palestra
sobre religião de matiz Africana,proferida por integrantes de religiões como o candomblé e a
umbanda,desta forma,podemos observar que muitos estereótipos e preconceitos foram
questionados e vários alunos já conseguem se colocar de forma mais tolerante frente às
diferentes religiões. De forma geral ,verificamos que este projeto tem conseguido aplicar no
ambiente escolar os objetivos e princípios da lei nº10.639/03 e também colabora com o fim da
exclusão e discriminação racial em nossa sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de construção do orgulho de ser afrodescendente tem se mostrado uma
excelente didática, sua metodologia de ensino é bem mais trabalhosa, porém seus resultados
são bastante satisfatórios. O aumento da autoestima de nossos alunos é uma realidade, a
maioria deles trazem em seus traços fenotípicos os elementos de nossa afrodescendência e
conhecer a história desta origem de forma positiva é muito importante para a construção de
sua identidade,como também é fundamental para a consolidação de uma sociedade tolerante
e consciente da importância de nossa pluralidade cultural, pois até mesmo os alunos que
trazem a predominância do fenótipo europeu e indígena necessitam desta conscientização.
A oportunidade de conhecer e conviver com o diferente está possibilitando a
construção de valores fundamentais para o bom desenvolvimento de qualquer sociedade
democrática como; a tolerância e o respeito. Assim, podemos concluir que a integração entre
os diferentes na Unidade Escolar Nossa Senhora da Paz está a cada dia melhorando, o que é
bastante importante para o ambiente escolar, a inclusão é algo que aos poucos vai se tornando
uma realidade e já conseguimos observar nos alunos mudanças de atitudes e valores com
relação a inclusão e integração de todos em nossa escola, por todos estes avanços e
realizações temos a perspectiva de estarmos colaborando positivamente com a formação
integral de nossos alunos e consequentemente ajudando na construção de um país mais
democrático.
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IDEIAS LINGUÍSTICAS DE HERBERT PARENTES FORTES EM “A
QUESTÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA”: UM OLHAR
HISTORIOGRÁFICO
Raimunda da Conceição Silva (UFPI)91
RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto A Construção do Orgulho de Ser Afrodescendente na
Unidade Escolar Nossa Senhora da Paz - Ensino Médio da cidade de Teresina – PI, como uma nova didática
desenvolvida na escola, servindo, também, como sugestão para outras instituições escolares. O referido trabalho
surge do anseio de garantir a aplicação da lei nº10.639/03 nas disciplinas de língua portuguesa, literatura,
história, geografia e artes, proporcionando a valorização da Identidade Afrodescendente na escola, através do
estudo das contribuições dos povos africanos na construção da sociedade Brasileira. As intervenções
pedagógicas desenvolvidas configuram-se como ações de resgate identitário que se concretizam por meio de
atividades de expressões artísticas e intelectuais dos alunos, tais como exposições fotográficas do cotidiano e de
perfis dos próprios alunos, festival de talentos, palestras e orientação de pesquisas relacionadas ao tema. Através
deste projeto, observamos que os alunos podem atuar como protagonistas, bem como desenvolver a consciência
e o orgulho de serem afrodescendentes, reconhecendo a diversidade como uma riqueza a ser vivenciada na
escola e na sociedade brasileira. Dessa forma, buscamos dialogar com os estudos de Braga (2015), Munanga
(2006), Rocha (2010), entre outros.
Palavras-chave: Afrodescendência. Identidade. Orgulho. Escola. Didática.

1. INTRODUÇÃO
A busca por uma identidade linguística nacional, bem como a necessidade de se
compreender como ela de fato se constitui, é uma questão que vem sendo discutida desde os
primórdios do processo de Independência da colônia brasileira, no século XIX. Neste período,
houve uma efervescência do sentimento nacionalista, em que muitos brasileiros buscavam
acentuar características particulares que afirmassem o Brasil como uma nação autônoma nos
mais diversos aspectos, seja na produção literária, na política, na cultura e, também, na língua.
Nas décadas de 1930 e 1940, surgiram vários estudos que abordavam o cunho nacional da
língua falada no Brasil.
O fato é que a grande maioria dos falantes de LP no Brasil, sejam especialistas da área
ou simplesmente nativos que falam este idioma, de algum modo, já estimam que o país possui
uma língua própria, que difere da língua falada em Portugal, a qual recebeu, ao longo dos
séculos, várias designações diferentes, tais como: Língua Nacional, Língua Brasileira
(doravante LB), Dialeto brasileiro, Língua Pátria, Luso-brasileiro, Linguagem Brasileira,
dentre outras. Considerando os avanços dos estudos linguísticos na atualidade, a práxis de
alguns linguistas modernos, como Marcos Bango e Ataliba de Castilho, é usar a nomenclatura
Português Brasileiro para se referirem à língua falada no Brasil, embora não seja considerada,
ainda, uma língua autônoma
A questão da designação do idioma falado em terras brasileiras foi bastante discutida
por Herbert Parentes Fortes (doravante Fortes), linguista e filólogo piauiense, em algumas de
suas principais obras, como em A Questão da Língua Brasileira (1957). Nesta obra, o autor
trava uma densa discussão a respeito da história da constituição da língua nacional,
elucidando fatos e deslizes desse duradouro processo, que, ainda hoje, vem incomodando
muitos estudiosos; além de introduzir um certame relativo à política de língua do Brasil.
Dessa forma, o presente artigo, sob o viés da Historiografia Linguística (doravante
HL), versa sobre a análise pormenorizada da obra A Questão da Língua Brasileira (1957), a
Graduanda de Letras Português, UFPI. Bolsista (PIBIC/UFPI).
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qual expõe as ideias linguísticas de Fortes acerca da designação da língua falada no Brasil.
Assim, o objetivo geral deste trabalho é recuperar, à luz da HL, as ideias linguísticas deste
filólogo piauiense sobre a questão da língua, na referida obra.
Os objetivos específicos são: 1) recuperar o momento histórico no qual estava inserido
o autor; 2) resgatar os principais nomes com os quais o autor analisado manteve algum tipo de
diálogo de ideias; 3) comparar o posicionamento linguístico do autor com o posicionamento
de autores contemporâneos; 4) contribuir para a ampliação das reflexões acerca do
conhecimento linguístico e a constituição histórica da língua do Brasil.
Nesse sentido, para atingir os mencionados objetivos, utilizou-se um aporte teórico
sobre a questão da língua no Brasil e sobre questões historiográficas, amparado nas ideias de
Altman (1998) e (2009), Koerner (1996), Bastos e Palma (2004) Dias (2001) e (2015), Fávero
e Molina (2006), Guimarães (2000), Orandi (1994), dentre outros.
2. DESENVOVIMENTO
2.1 NACIONAL, PORTUGUESA OU BRASILEIRA?
A QUESTÃO DA LÍNGUA NO BRASIL
A busca por uma identidade linguística autônoma para a língua falada no Brasil, bem
como a necessidade de compreender a sua constituição, é uma questão que vem, desde há
muito, sendo debatida por um diverso grupo de especialistas da área que, de alguma forma,
interessam-se por este assunto, a fim de se chegar a um consenso sobre a ideia de uma língua
nacional. Tais estudiosos, por conviverem e gozarem da realidade linguística em questão,
conforme Brait (2000), possuem o poder de estabelecer reflexões sobre ela e têm feito isso
expressando-as em forma de estudos consistentes, “no sentido de definir o que ela é, o que se
imagina que ela seja, deva ou possa ser, e que em cada momento histórico se diferencia, não
necessariamente pela inevitável mobilidade linguística” (BRAIT, 2000, p. 158).
O cerne da questão da língua no Brasil tem suas raízes na profunda divisão entre a
língua escrita e a língua falada, uma vez que “no século XIX começaram a surgir alguns
estudos chamando a atenção para as diferenças entre a língua falada em Portugal e língua
falada no Brasil, principalmente no tocante ao léxico, à pronúncia, e, ao nível da sintaxe, à
colocação dos pronomes” (DIAS, 2001, p. 187). Neste momento, já se era fato incontestável,
para alguns intelectuais, que a língua falada no Brasil adquiria uma nova identidade, que
divergia da língua falada em Portugal, em vários aspectos, pois:
Começam, já nesse século, as primeiras discussões em torno da necessidade de
mudar o nome do idioma falado no Brasil. Em 1826, após a Independência, portanto,
o deputado José Clemente Pereira apresentava a emenda no Parlamento do Império
Brasileiro, propondo que os diplomas dos médicos cirurgiões fossem redigidos “em
linguagem brasileira, que é a mais própria” [...] A expressão “língua nacional”
aparece pela primeira vez num texto legal, e seria utilizada nos textos das
Constituições Brasileiras até meados do século atual. Na segunda metade do século
XIX, ocorreram inflamados debates em torno da identidade da língua portuguesa no
Brasil. (DIAS, 2001, p. 187).

Nessa acepção, Orlandi (1994) afirma que essa questão esteve atrelada à política,
desde que D. Pedro decidiu, em 1823, que a língua falada no Brasil era a LP, levando os
brasileiros a oscilar sempre entre uma língua imaginária, a de Portugal, e uma língua corrente,
a do Brasil, a qual reflete a sua verdadeira identidade e os anseios do seu povo. Assim, a
autora estabelece uma distinção entre a língua fluída, a qual está relacionada ao povo
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brasileiro, e a língua idealizada, relativa ao povo português. Esse contexto de divergência
nunca parou de gerar debates, desde quando se iniciou.
O nome “língua nacional” foi utilizado como uma maneira de não nomear a língua da
nova nação, que, em meados de 1822, buscava marcar a sua identidade política, cultural,
linguística e literária e “segundo a relação povo/nação/língua, a Nação Brasileira deveria ter
uma língua que fizesse parte do que a identificasse” (GUIMARÃES, 2005, p. 15).
Dias (2001) assevera que os dois primeiros projetos a tratar dessa questão foram
apresentados e discutidos na Câmara do Distrito Federal, em 1935. O primeiro foi aprovado e
entrou em vigência naquele mesmo ano, determinando, no Artigo 1º, que: “os livros didáticos,
relativos ao ensino da língua pátria, só serão adaptados nas escolas primárias e secundárias do
Distrito Federal quando denominarem de brasileira a língua falada escripta no Brasil”
(ibidem, p. 188, Grifo meu). Já o segundo projeto apresentado à Câmara dos Deputados teria
uma abrangência nacional, sendo resolvido, no Artigo 1º, que: “Da data desta lei em deante,
sem prejuízo das edições já feitas, será obrigatória, em todos os livros didacticos, a
denominação de “língua brasileira” toda vez que se trate do idioma falado no Brasil” (ibidem,
p. 189). Este último projeto, porém, não chegou a ser aprovado, por conta da Ditadura Vargas,
que ocasionou o fechamento do Congresso Nacional em 1937. Contudo, ainda com Dias
(2001), surgiu, em 1945, um novo projeto de lei com o mesmo objetivo de mudar a
denominação do idioma do Brasil, só que desta vez, na Assembleia Nacional Constituinte.
Guimarães (2000) assinala que a questão da língua nacional aparece na Constituição
Brasileira de 1988, no capítulo III, intitulado “Da Nacionalidade”, em que “a língua aparece
como algo que faz parte da caracterização do que é ser brasileiro” (GUIMARÃES, 2000, p.
170). Contudo, embora a língua tivesse essa representatividade, o art. 13 deste mesmo
capítulo dizia que: “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”
(ibidem, p. 170). Nesse sentido, a LP é instaurada como a língua oficial do Brasil, bem como
reconhecida como sendo a sua língua nacional.
Para Guimar todas estas discussões reconheciam o idioma falado no Brasil, mas a
grande questão era decidir sobre o seu nome. No entanto, embora o idioma nacional tenha
sido dado como reconhecido, o discurso da unidade prevalecia. Este discurso, ainda com
Guimarães (2000), ganhou força e vem sendo trabalhado desde a ação de Marquês de Pombal,
no século XVIII, ocasião em que impôs o ensino da LP nas escolas, proibindo definitivamente
o ensino de línguas indígenas aos índios e aos demais habitantes brasileiros.
Ao retomar a questão da língua na Constituição de 1946, Guimarães (2000) chama a
atenção para a análise do parecer apresentado pela comissão que definia o nome do idioma
nacional, uma vez que fora constituído por eruditos, os quais designaram a LP como língua
nacional do Brasil, unanimemente. Esta comissão foi composta pelos seguintes nomes:
Embaixador José Carlos de Macedo Soares, Dr. Cláudio de Sousa, Dr. Afonso de Taunay,
Professor Pedro Calmon, Dr. Levi Carneiro (membros da Academia de Letras); Professor
Sousa da Silveira, Pe. Augusto Magne, Professor Clóvis Monteiro, Professor Júlio Nogueira
(membros da Academia de Filologia); Gal. Fortes de Oliveira (Inspetor Geral do Ensino
Militar); Professor Inácio Manoel Azevedo do Amaral (Reitor da Universidade do Brasil); Pe.
Leonel Franca (Reitor da Universidade Católica); Dr. Hebert Moses (Presidente da
Associação Brasileira de Imprensa); Dr. Gustavo Capanema (ex-Ministro da Educação) e Dr.
Gilberto Freire, ambos deputados federais. Destes nomes, foram eleitos, para presidente e
vice-presidente da comissão, o Embaixador Macedo Soares e o Dr. Cláudio de Sousa, e para
relator o Professor Sousa da Silveira.
Guimarães (2005) afirma que o parecer relatado pelo professor Sousa da Silveira, o
qual determinou a LP como o idioma oficial do Brasil, foi organizado a partir da apresentação
de dois grupos de argumentos,divididos em: “Breve Retrospecto Histórico” e “Considerações
Linguísticas”. Assim sendo, o primeiro grupo inclui que:
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a) o Brasil foi descoberto por Portugal e a Língua Portuguesa foi se propagando no
Brasil; b) no contato com as línguas indígenas, a Língua Portuguesa, como
instrumento e uma civilização, se impôs; c) a Literatura Brasileira é a Língua
Portuguesa; d) mesmo alguns grandes autores que não se pautavam pelo “bom tipo
linguístico”, acabaram por acompanha-lo; e) os brasileiros pensam, monologam,
conversam (no lar, na rua, na escola, na imprensa, na tribuna etc.) em Língua
Portuguesa. (ibidem, p. 32).

Em linhas gerais, estes argumentos apontam sempre para uma ideia de posse da LP
pelos brasileiros, levando a se pensar que ela adquire uma nacionalidade do povo que a fala,
no caso os brasileiros. Então, “atribui-se a ela a nacionalidade brasileira” (ibidem, p. 34).
Já o segundo grupo de argumentos inclui que:
a) os brasileiros iam se formar em Portugal; b) os grandes poetas épicos brasileiros
escreviam em excelente Língua Portuguesa “com os olhos voltados para os
monumentos literários de Portugal”; c) os estudos linguísticos mostram que a língua
nacional é a Língua Portuguesa com pequenas diferenças (pronúncias brasileiras,
pequenas divergências silábicas, vocabulários enriquecidos por palavras indígenas e
africanas; d) os linguistas, nos estudos de geografia linguística, incluem a língua do
Brasil no domínio português. (ibidem, p. 34).

É possível constatar que alguns destes argumentos retomam o que foi dito no primeiro
grupo, sobretudo, os argumentos a e b. Para Guimarães (2005), o argumento apresentado no
item c, mostra-se insuficiente, na medida em que, ao afirmar que a língua do Brasil é a mesma
de Portugal, apenas com variações, não explicita uma descrição detalhada destas diferenças.
Entretanto, essa argumentação é tida como suficiente para a conclusão do parecer.
Desse modo, o argumento mais relevante sustentado pela comissão no parecer,
segundo Guimarães (2000), está relacionado ao fato de que, ter o português como língua
oficial garante, acima de tudo, que o povo brasileiro é um povo civilizado. Isto pode ser
percebido nas palavras de Silveira (1960, p. 293, apud Guimarães, 2000, p. 176): “Essa
denominação, além de corresponder à verdade dos fatos, tem a vantagem de lembrar, em duas
palavras ‒ Língua Portuguesa ‒, a história da nossa origem e a base fundamental de nossa
formação de povo civilizado”. No que diz respeito aos aspectos linguísticos, Silveira
assegurava que: “As palavras brasileiras são iguais às portuguesas na sua composição
fonética, apenas diferindo na pronúncia; os nomes de números são os mesmos em Portugal e
no Brasil; [...]” (ibidem, p. 43).
Após inúmeras discussões sobre esta questão, a comissão adotou uma postura
contrária à mudança, finalizando as tentativas de se mudar o nome da língua falada no Brasil,
por meio de trâmites legais. Fica evidente, então, que a questão da denominação e
constituição da língua no Brasil está longe de um término, considerando o fato de haver tantas
divergências nesse debate. Todavia, Sobrinho (2000) certifica que nenhum dos envolvidos na
questão, seja defensor ou não do idioma do Brasil, contesta a existência de diferenciações
entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal.
O próximo tópico apresenta uma breve contextualização da HL, com vistas a situar
este campo de estudo e algumas considerações sobre os três princípios teórico-metodológicos
de Koerner (1996), que orientam o pesquisador-historiógrafo.
2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA E OS
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DE KOERNER
Surgida na França na década de 1970 como uma disciplina autônoma, a HL se debruça
sobre a análise dos conhecimentos linguísticos produzidos em determinados momentos do
passado, na tentativa de descrevê-los, explicá-los e reconstruí-los. A partir desta reconstrução,
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busca-se evidenciar as contribuições destes documentos para o período em que eles foram
elaborados e apontar as suas possíveis contribuições para os estudos linguísticos atuais e
futuros. Com isso, o surgimento da HL está relacionado, diretamente, à forte necessidade de
se resgatar memórias e registros acerca da evolução das ideias linguísticas, a fim de se
elucidar como tais conhecimentos se constituíram e se desenvolveram, ao longo do tempo.
Isto, certamente, acaba gerando “novas ideias e novas práticas em um processo de
continuidade e descontinuidade, de avanços e retomadas, inerentes à busca de conhecimento”
(PALMA e CASAGRANDE, 2015, p. 127).
Bastos e Palma (2004) afirmam que a HL mantem uma relação estreita com a História,
passando a ganhar força quando esta sofreu momentos de ruptura, deixando de ser vista como
um mero relato de acontecimentos. Assim, foi-se proposta uma nova abordagem, a qual se
propôs a conceber o tempo de modo não linear, de forma pluridirecionada, dialogando com
várias outras disciplinas.
É nesse contexto que surge a escola dos Annales (ÉcoledesAnnales), fundada por Marc
Bloch e Lucien Febvre, contribuindo com novos paradigmas e novos rumos para a História,
associando-a a outras áreas do conhecimento. De acordo com Fávero e Molina (2006), Bloch
Febvre, influenciados pelo cientificismo do século XIX e início do século XX, foram aqueles
que começaram a pensar em uma história-ciência, em constante processo de construção e não
mais mero arrolar de fatos e datas. “Essa nova história dedica-se não somente a recontar o
passado, mas a reabri-lo, interpretá-lo, num diálogo constante com o seu presente”
(FÁVERO; MOLINA, 2006, p. 19).
Altman (1998) adverte que os principais objetivos da HL são “descrever e explicar
como se produziu e desenvolveu o conhecimento linguístico em um determinado contexto
social e cultural, através do tempo” (ALTMAN, 1998, p. 25). Isso justifica o fato de que o
olhar do historiógrafo deve estar voltado também para a História, uma vez que este trabalho
pressupõe uma atividade de seleção, organização, reconstrução e interpretação dos eventos
históricos relevantes para o quadro de reflexão construído pelo pesquisador.
Trata-se, pois, de um processo dialógico que faz do historiador um linguista e do
linguista um historiador, na medida em que ambos se debruçam à compreensão do passado
não só da língua, mas também do homem. Dessa forma, Koerner (1996) propõe que o
historiógrafo deve se valer de dados empíricos coerentes a fim de ter condições de explicar os
fatos passados apresentados nos documentos, oferecendo interpretações próximas do que
acontece atualmente com a língua e com o homem.
Vale ressaltar que cabe ao investigador encontrar o seu limite de coerência entre os
fatos selecionados. Isto está relacionado ao fato de que, embora a HL venha testemunhando
um forte crescimento do número de praticantes dentro e fora do Brasil, esta disciplina ainda
não possui uma metodologia estruturada, a qual possa se estabelecer como suporte para as
pesquisas dessa natureza. Acerca disso, Koerner (1996) afirma que:
Enquanto tal não acontece, é legítimo que o historiógrafo procure diretrizes e
modelos a imitar para além do seu próprio campo. É importante compreender,
entretanto, que devido à natureza particular do objeto de investigação,
nomeadamente, as teorias da linguagem (bem como as teorias da linguística), a sua
aplicação e a sua evolução através dos tempos, os historiadores da linguística devem
insistir em procurar o seu próprio quadro, a sua própria metodologia e epistemologia
e não podem ficar à espera e aplicar os métodos e ensinamentos de outros campos
diretamente ao seu objeto de investigação. (KOERNER, 1996, p. 47).

Então, para desenvolver o processo reflexivo acerca do saber linguístico, Koerner
(1996) propôs três princípios teórico-metodológicos de análise em HL, os quais cumprem o
papel de norteara o linguista-historiógrafo nessa prática, quais sejam: Contextualização,
Imanência e Adequação. Estes princípios devem ser operacionalizados de forma sucessiva,

331

após o emprego do recurso da metalinguagem, a fim de se garantir a cientificidade da
pesquisa historiográfica.
Na contextualização, o historiógrafo deve traçar o clima de opinião da época,
buscando resgatar informações relevantes que possam ter influenciado o pensamento da
sociedade, bem como a situação sociocultural, política e econômica do país. Na imanência, o
pesquisador deve estabelecer um entendimento geral do documento analisado, de forma
histórica, crítica e filológica. Vale ressaltar que, para cumprir este princípio, o historiógrafo da
língua não deve interferir com concepções, dados ou nomenclaturas modernas, isto é, ele deve
ser fiel ao que é dito e defendido no documento, de forma a recordar o passado. Já no
princípio da adequação, o historiógrafo deve estabelecer aproximações entre o período
estudado e o período atual. Para tanto, o pesquisador deve se fundamentar em teorias
modernas para torná-la acessível ao leitor contemporâneo.
O sucesso da pesquisa em HL está, pois, relacionado ao empenho do pesquisador da
língua, uma vez que ele deve estar atento a todos os aspectos que possam lhe proporcionar um
entendimento amplo e coerente do conteúdo do documento histórico.
O presente artigo, portanto, contemplará os três princípios supracitados
(contextualização, imanência e adequação), na medida em que trabalha com um material
metalinguístico produzido durante as primeiras décadas do século XX, havendo, pois, a
necessidade de compará-lo com teorias contemporâneas, considerando as possíveis
contribuições que ele poderá trazer para as pesquisas linguísticas na atualidade e no futuro.
Na seção a seguir, segue o levantamento do clima de opinião da época em que a obra
analisada foi produzida, bem como informações biográficas e bibliográficas de Fortes.
2.2.1 Contextualizando
2.2.2.1 Informações biográficas do autor
Herbert Parentes Fortes nasceu no dia 9 de novembro de 1897, em Teresina – Piauí e
faleceu aos 56 anos de idade, no Rio de Janeiro, em 05 de setembro de 1953. Filho de Luiz de
Menezes Fortes e Leonidia Parentes Fortes, casou-se com Dagmar Cardoso Fortes e tiveram
cinco filhos: Maria Teresa Cardoso Fortes, Paulo Cardoso Fortes, Iracema Cardoso Fortes,
Maria Olímpia Cardoso Fortes e Herbert Parentes Fortes Filho. Destes, apenas o último ainda
encontra-se vivo, porém, sofre com transtornos de memória, mesmo mal que acometeu Maria
Olímpia Cardoso Fortes, que veio a óbito no final do ano de 2015.
Conforme Albuquerque Bastos (1994), Fortes diplomou-se em Medicina pela
Faculdade de Medicina da Bahia em 1923. Porém, após cinco anos de exercício da profissão
de médico, por volta de 1928, teve que abandonar o ofício por conta de um câncer que o levou
a amputar o braço direito. Tal fatalidade, segundo o dicionarista, levou Fortes a assumir a
função de professor de LP, profissão à qual se dedicou por toda a sua vida. Além dessa
atribuição, ele ainda cumpriu as funções de filólogo, linguista, jornalista, crítico e ensaísta.
Conforme Silva (2015), outra fonte para a reconstrução biográfica de Fortes é o
Grande Dicionário Histórico-Biográfico Piauiense (1997), de Wilson Carvalho Gonçalves, o
qual sobreleva o fato do autor de A Questão da Língua Brasileira ter se especializado em
estudos da Língua Pátria, atuando ainda como renomado crítico literário. Deste modo, atuou
como docente, destacando-se nos principais colégios do Rio de Janeiro, tais como, o Colégio
Pedro II e o Instituto Lafaiete, além do curso técnico da Faculdade de Química Industrial e do
ginásio da Bahia. Foi, ainda, redator dos jornais “Correio da Manhã” e “Jornal do Comércio”,
ambos do Rio de Janeiro. Em Teresina, redigiu o jornal “A Tarde”.
O próximo tópico é dedicado ao clima de opinião, ou seja, ao contexto histórico, social
e político em que esteve inserido o autor.
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2.2.2.2Clima de opinião
O texto (fragmento), infra, foi escrito para descrever um grande amigo de Fortes, o
baiano Anísio Teixeira, mas se adequa a ele também, por terem vivido experiências muito
semelhantes até a viagem de Teixeira aos USA. O fragmento serve apenas como referência
para a época em que ambos viveram e estudaram no colégio Antônio Vieira em Salvador.
Além disso, auxilia na compreensão da postura religiosa do filólogo piauiense, ajudando a
entender parte da sua juventude em Salvador.
Por volta de 1914 estudou no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, iniciativa de
jesuítas europeus que vieram do colégio lisboeta de Campolide, no momento em que
Portugal se tornava uma República. Nesse colégio, teve contato com muitos
docentes de valor que combinavam a vocação sacerdotal com a vocação acadêmica,
sendo pesquisadores em seus campos de conhecimento e autores de artigos em
revistas internacionais. No corpo docente do colégio destacavam-se o padre Meyer,
suíço de nascimento e dedicado à química, antigo professor da Universidade de
Beirute; padre Zimmermann, alemão, matemático; padre Camillo Torrend,
naturalista francês e especialista em protozoários; Pe. Dignam, irlandês, que
ensinava vocabulário e gramática da língua inglesa; padre Antônio Ferreira, paulista
e orador sacro muito estimado em Salvador e padre Luiz Gonzaga Cabral,
considerado o maior pregador da Península Ibérica, descendente de família de
aristocratas da cidade do Porto, provincial dos jesuítas em Campolide e confessor do
rei português. O humanismo cristão dos colégios jesuítas possibilitou-lhe o domínio
da escrita, mediante um trabalho constante com os textos, o treinamento caligráfico,
diferentes tipos de leitura, a realização de operações mentais analíticas e sintéticas.
Abriu seu pensamento para o campo filosófico e estimulou o contato com os livros
numa relação íntima que o acompanhou a vida toda. [...]92.

Com base nesse fragmento e em consonância com os depoimentos de familiares do
autor piauiense, pode-se entender que Fortes foi um homem bastante religioso, influenciado
pelo Pe. Cabral. Quando jovem, assim como Anísio Teixeira, pensou em ingressar na Ordem
dos Jesuítas, depois decidiu fazer o curso de Medicina, tornando-se um médico cirurgião.
Mas, um sarcoma no braço direito o impediu de continuar nesta profissão. As suas aulas eram
muito admiradas pelos alunos e muitos se tornaram amigos e seguidores.
Em 1936, ele deu aulas no Ginásio da Bahia e um de seus alunos, dessa época, que
muito o admirava era o Sr. Hélio Rocha. Fortes foi um grande estudioso da obra de Euclides
da Cunha e um eminente defensor da Língua Brasileira, língua esta que defendia com muito
afinco e propriedade, a partir dos resultados de seus inúmeros estudos. A sua atuação política
também se deu por seu forte envolvimento desde jovem com o catolicismo e pela convivência
com outros intelectuais também católicos.
O contexto político era bem diferente dos tempos atuais, pois só existiam dois lados:
os comunistas e os não comunistas. O movimento Integralista, conforme Serratto (2008),
iniciou suas atividades, no Brasil, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, por
intelectuais católicos para combater os comunistas. Os integralistas acusavam os comunistas
de corromper a família com seus pensamentos que ameaçavam a formação religiosa das
pessoas. Herbert Fortes aderiu ao movimento Integralista assim como outros grandes
intelectuais, como: Plínio Salgado (Líder do Integralismo), Câmara Cascudo, Neiva Moreira,
Augusto Frederico Schmidt, Gerardo Melo Mourão, Dantas Mota, Vinícius de Morais,
Adonias Filho, Dom Hélder Câmara, Antônio Gallotti, José Lins do Rego, Raimundo Barbosa
Lima, Mário Graciotti e Abdias do Nascimento.
Texto adaptado do livro “Anísio Teixeira”, da autora Clarice Nunes, publicado pela Editora Massangana, com
o apoio do MEC/UNESCO, em 2010. Disponível em: <http://docplayer.com.br/9397593-Anisio-teixeira-anisioteixeira_fev2010-pmd-1-21-10-2010-07-44.html>Acesso em: 27 de dez. 2015.
92
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O integralismo é considerado como um movimento de classe média que foi propagado,
no país, pelo intelectual Plínio Salgado. No Brasil, este movimento desencadeou forte
influência durante o longo período em que Getúlio Vargas esteve pela primeira vez no poder
(1930-1945) e inicialmente deu sustentação a ele, mas depois rompeu com ele e criou uma
ditadura. Os adeptos do integralismo tentaram um golpe em 10 de maio 1938, o qual ficou
conhecido como Levante integralista, mas fracassaram, e diversas lideranças integralistas
acabaram presas, assassinadas ou exiladas. (SERRATTO, 2008). Por seu posicionamento,
Fortes também foi perseguido pelos comunistas na Bahia, e decidiu mudar-se com a família
para o Rio de Janeiro, onde foi dar aulas no Colégio Pedro II como professor de literatura
Portuguesa.
2.2.2 A questão da língua brasileira: estabelecendo a imanência
A obra A Questão da Língua Brasileira (1957) versa sobre a questão da língua no
Brasil e representa o segundo tomo de A língua que falamos (1957), do mesmo autor, estando
dividida em seis partes, entre ensaios e artigos, publicados, principalmente, pela imprensa do
Rio de Janeiro e do Distrito Federal, além de 20 páginas de apêndices.
Sobre a questão da língua, Fortes (1957) sinalizava para o fato de que se formava, no
interior da Constituinte do Brasil, uma corrente que se mostrava a favor da denominação
oficial de “brasileira” para a língua falada no país. Isto é, “a questão da língua brasileira (que
não se deve confundir com o fato) é bastante velha e tem sido debatida, estafantemente, no
campo da filologia, donde passou, ultimamente, para o da diplomacia, assim como, na vida
humana, se passa da velhice para a caducidade” (FORTES, p. 25. Grifos do autor).
Embora tenha se criado uma efervescência em relação à denominação do idioma do
Brasil, Fortes (1957) esclarece que, no longo curso desses debates, faltou uma contribuição
científica, pois: “existe hoje um grupo de ciências da linguagem: a linguística, – geral,
histórica e experimental, – a sociologia, a psicologia e a geografia linguísticas, seja pela sua
face particular, – voltada para os fatos da linguagem, – seja pela sua face especulativa, de
sentido filosófico [...]” (ibidem, p. 25. Grifos do autor).
O autor citou uma série de razões, vinte e três no total, que permitiam conferir à língua
que se fala no Brasil o mesmo nome do povo que a fala, manifestando através dela todos os
seus anseios e aspirações. Dentre estas razões, pode-se destacar a seguinte:
r) – existem diferenças quantitativas, – brutais, – e diferenças qualitativas,
incomensuráveis entre a língua falada em Portugal e a língua falada no Brasil;
centenas de vocábulos formados aqui, jamais ouvidos em Portugal e impossíveis de
implantação na Lusitânia, formam hoje um enorme dicionário de termos nossos
referentes aos mais diversos assuntos de nossa vida exclusivamente nossa, e, à custa
dêsse vocabulário JAMAIS OUVIDO EM OUTRA REGIÃO DO MUNDO ALÉM
DO BRASIL, possuímos mais uma riquíssima FRASEOLOGIA e um esplêndido
FOLCLORE. Intraduzíveis em outra língua. [...]. (ibidem, p. 35. Grifos do autor).

Para o filólogo, o real motivo em se dar à língua falada no Brasil o nome de
“portuguesa” estava relacionado a um sentimento de gratidão dos brasileiros aos seus
antepassados. Entretanto, ele assegurava que era possível cultivar os clássicos portugueses,
sem subserviência, pois “a verdadeira gratidão nunca poderá ser manifestada com humilhação
de quem a manifesta” (ibidem, p. 36).
Com tais argumentos, Fortes (1957) despertou o interesse dos membros da
Constituinte, de modo preventivo, contra o atraso científico dos redutos filológicos, pois a
regra gramatical portuguesa não codificava o costume brasileiro, não levava em consideração
a população do Brasil e a extensão deste. Logo, para o autor, o fracasso da gramática
portuguesa, no Brasil, já era fato consumado, naquela época.
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Nesse sentido, foi criada uma Assembleia Constituinte no país, elucidando os grandes
acontecimentos nacionais, dentre eles, o problema da autonomia linguística, considerando o
fato de que a língua de um povo autônomo era assunto de interesse nacional, decidindo
“indicar ao Governo Federal a necessidade de uma Comissão técnica para colaborar com ela
na denominação justa da língua que falamos” (ibidem, p. 45). Para o autor, era papel do
Estado instituir a disciplina da língua nacional em programas de ensino, protegendo-a e
valorizando-a, através de rígidas exigências de concursos e planos didáticos em geral.
Esta Assembleia reconheceu, junto aos técnicos, o lado especial do problema da língua
do Brasil, autorizando o Governo Federal a nomear uma comissão mista de gramáticos,
professores, jornalistas e escritores, que dessem, dentro de sua experiência com a língua, um
parecer sobre o fato. Para tanto, o Ministério da Educação recrutou os mais ilustres senhores,
munidos de bagagem social e cultural, para executarem o plano constitucional.
Em contrapartida, os pareceres que foram apresentados à Assembleia pela comissão
apavoraram toda a nação, quando decidiram unanimementeque a língua falada no Brasil era a
LP. Os parecerista sustentavam a ideia de que: “A língua é uma só, para o Brasil e Portugal.
Dêste recebeu o nome. Com êle se formou. Para êle vive. Com êle envolveu e atingiu os
cimos da cultura. Povo e cultura são indissociáveis. [...] A língua portuguesa é e será a língua
do Brasil literário. [...] (ibidem, p. 47).
Postas as diferenças entre as duas línguas, converteu-se imediatamente o falar do
Brasil em estigma de inferioridade, pios, segundo Fortes (1957), falar à brasileira em meio de
portugueses era colocar-se à margem da história portuguesa e fora da unidade nacional.
Em relação à decisão referendada pela unanimidade da Comissão Ministerial, Fortes
lançou críticas ao professor e filólogo Sousa da Silveira, relator do parecer sobre a designação
da LB em 1946, uma vez que não concordava com o seu posicionamento.
A grande questão, concordante com Fortes (1957), era que o abandono dos brasileiros
aos clássicos portugueses era um fato incontestável e tamanha era a sua preferência pela
literatura nacional. Para alguns muitos, esse abandono era, certamente, um fato negativo como
cultura, mas positivo como ponte para a diferenciação espontânea da língua do Brasil em
relação ao português de Portugal. Isto, para o autor, era uma busca plausível pela autonomia
linguística do país.
O filólogo piauiense conclui a discussão assegurando que a grande dificuldade de se
reconhecer uma LB, como a verdadeira realidade linguística do Brasil, dava-se pela falta de
filólogos, linguistas, gramáticos e de clássicos que defendessem os fatos e fatores relativos à
língua do país, sustentando-a como tal.
O item subsequente versa sobre a aproximação teórica entre as ideias de Fortes e Luiz
Francisco Dias, estabelecendo o terceiro princípio metodológico que norteia a pesquisa em
HL, o princípio da adequação, proposto por Koerner (1996).
2.2.3 A questão da designação da língua falada no Brasil: traçando a adequação
A questão da denominação da língua falada no Brasil vem sendo uma preocupação de
vários pesquisadores da área, sobretudo, de estudiosos contemporâneos. A preocupação em
elucidar tal tema fica explícita tanto na obra compulsada, A Questão da Língua Brasileira
(1957), do linguista e filólogo piauiense Herbert Parentes Fortes, como na obra Os sentidos do
idioma nacional: as bases enunciativas do nacionalismo linguístico no Brasil (1996), de Luiz
Francisco Dias, professor de Linguística da Universidade Federal de Minas Geras (UFMG).
Dias (1996) afirma que a questão da língua, no Brasil, intensificou-se nas décadas de
1930 e 1940, momento este em que se afloravam os sentimentos nacionalistas com as
eminentes discussões sobre a identidade linguística brasileira, por intelectuais e políticos. A
questão, nesse sentido, “estaria relacionada à profunda separação entre língua escrita e língua
falada, haja vista a ausência completa, durante quase dois séculos e meio, de qualquer tipo de
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política cultural e educacional por parte da metrópole” (DIAS, 1996, p. 12). Aliada a esta
separação estava a questão daqueles que falavam o “bom português” e o “mau português”
(falado ou escrito).
Além do estabelecimento da distinção linguística entre o português de Portugal e o
português do Brasil, também era foco da questão o sentido que esta mudança viria a
desencadear no país, uma vez que a nacionalidade (cidadania) dos falantes da nação estava em
jogo. Com isso, o autor explicita todo o debate que se gerou em torno da questão da
identidade linguística do Brasil e sua respectiva nomeação, no âmbito político, buscando
evidenciar as bases em que se formulavam argumentos contrários e a favor do projeto que
propunha a mudança do nome do idioma. Para tanto, Dias (1996) se debruçou sobre os
discursos parlamentares, produzidos nas décadas de 30 e 40, os quais tinham como objetivo
principal a mudança da denominação da língua do país, de LP para LB.
Dentre os parlamentares que apresentaram posturas contrárias à mudança, conforme
Dias (1996), estavam o vereador Jansen Muller e os deputados Acylino de Leão e Aureliano
Leite. Destes, o vereador Jansen Muller votou a favor do projeto de mudança de denominação
do idioma, proposto pelo vereador Frederico Trotta em 1935, apesar de ter declarado que tal
mudança seria irrelevante para o país. No seu discurso, Muller dizia: “Não recuso o meu voto
ao projeto [...], devido ao facto de recear que pareça uma falta de patriotismo negar que o
Brasil se falla a língua brasileira. Entretanto, seria a minha satisfação se o brasileiro, que se
falla em nosso paiz, fosse igual ao brasileiro que todos escrevem” (LEITE, Muller. Anais da
Câmara Municipal do Distrito Federal. 1935. p.299, apud DIAS, 1996, p. 47).
Já os discursos dos deputados Aureliano Leite e Acylino de Leão se mostram
totalmente contrário ao projeto da Câmara de 1935. Enquanto Leão atribuía à LB o título de
“barbarismos” e “idiotismos”, Leite chegou a duvidar da sua existência, taxando-a de “dialeto
regionalista” ou “o idioma corrompido”, afirmando ainda que ela não era a língua que os
homens educados, como os parlamentares, falavam, mesmo na intimidade.
Com os discursos, supra, Dias (1996) mostra que todos os deputados mencionados
reforçaram a caracterização da LB como uma língua inferior à LP, oposição esta que se
constituiu sob dois eixos. Enquanto o primeiro eixo se esforçava para estabelecer o que não
era a LB, sustentando que ela não era a língua “...em que falam; ...em que nós, nos
exprimimos; ...em que oramos e escrevemos; ...com que convivem e conviveram; ...em que
expressam; ...com que edificou” (ibidem, p. 50); o segundo eixo se esforçava para caracterizar
a LB como “aquele dialeto; outro dialeto; a meia-língua do poviléu; o idioma corrompido; a
fala vil” (ibidem, p.50).
Ademais, Dias (1996) assevera que a mudança do nome do idioma falado no Brasil, de
LP para LB, representaria uma mudança de eixo social para os parlamentares, pois o nome
“língua brasileira” não permitia uma identidade definida, uma vez que ela é “calcada em
categorizações externas do idioma (um dialeto, outro dialeto, a gíria, o calão)” (ibidem, p. 51).
Quanto às posturas favoráveis à mudança, Dias (1996) destaca o discurso do vereador
Frederico Trotta, idealizador do projeto na Câmara do Distrito Federal, em que o político se
posiciona em relação à LB: "O dia em que passarmos a denominar de brasileiro o idioma em
que expressamos as nossas idéias e os nossos desejos, teremos ressurgido, derrubando a pedra
sepulchral que fecha hermeticamente o pensamento traduzido em lingua portuguesa”
(TROTTA, Frederico. Anais da C. Municipal do D. Federal. 1935. p. 30-1).
A partir do discurso de Trotta, Dias (1996) acredita que a “cidadania” se constitui
como um elemento fundamental na referência à denominação da língua nacional como LB,
pois “o caráter da LB aqui ganha sentido no processo de naturalização, a que se refere o
vereador”. Isto porque o político evidenciava, em seu discurso, que a denominação para a
língua do Brasil em questão é constituída considerando as características do povo brasileiro,
como se pode perceber no seguinte trecho: “entretanto, não será de mais que ao Brasil caiba o
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direito de denominar de língua brasileira essa língua tão cheia de suavidade, que fallam as
brasileiras, essa língua também cheia de heroísmo que fallam os brasileiros” (TROTTA,
Frederico. Anais da C. Municipal. 1935. p. 272).
Diante disso, é pertinente a aproximação entre Fortes (1957) e Dias (1996), uma vez
que ambos tratam, em suas respectivas obras, a questão da denominação da língua falada no
Brasil. Enquanto Dias (1996) discute/analisa o debate em torno da adoção da designação de
“brasileira” para o idioma nacional, formulando hipóteses sobre como se configurava uma
identidade para o país e para o povo brasileiro na época; Fortes (1957) se destacou, em sua
época, como um dos estudiosos que desenvolveram importantes trabalhos que discutiam e
defendiam a questão mudança de denominação do idioma falado no país, de LP para LB.
Na medida em que discutia a questão da língua no falada no Brasil, em seus inúmeros
estudos, o filólogo e linguista piauiense defendia uma autonomia linguística brasileira, que se
desvinculasse totalmente dos padrões portugueses, listando em pleno início do século XX as
características da LB (nome com o qual se reportava à língua do Brasil), bem como
reconhecendo as diferenças entre as formas de se falar o português no Brasil e em Portugal.
A seguir, serão discutidos os procedimentos metodológicos da pesquisa.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa é de natureza
bibliográfica, ao passo que se apoia em um aporte teórico sobre a questão da língua no Brasil,
mais especificamente, sobre a nomeação do idioma falado em terras brasileiras.
É importante mencionar que este trabalho foi feito a partir da perspectiva da HL e,
para o seu desenvolvimento, selecionou-se previamente a obra A Questão da Língua
Brasileira (1957), a qual foi minuciosamente compulsada, com vistas a se resgatar as ideias
linguísticas do filólogo e linguista piauiense Herbert Parentes Fortes, bem como compreender
o seu posicionamento acerca da questão da língua no Brasil.
A análise desta obra foi feita a partir do cumprimento dos três princípios
metodológicos que orientam a pesquisa em HL, propostos por Koerner (1996), quais sejam:
contextualização, imanência e adequação. Portanto, para o resgate das informações acerca da
vida social e intelectual de Fortes, compulsou-se fontes primárias e secundárias, depoimentos
de familiares e admiradores do autor, bem como foram catalogados os principais nomes com
os quais ele manteve diálogos de ideias na obra em voga.
Nesse sentido, o estudo do momento histórico em que esse autor está inserido é uma
condição sine qua non para se realizar um estudo historiográfico como o que aqui se propõe.
Na próxima seção, têm-se os resultados e discussão da presente pesquisa.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após compulsar a obra A Questão da Língua Brasileira (1957), foi possível não só
elucidar as ideias linguísticas de Herbert Parentes Fortes como, também, delinear o seu
posicionamento quanto às discussões sobre a questão da língua no Brasil, questão esta que foi
extremamente produtiva no início século XX e que é, ainda hoje, de difícil resolução no
âmbito nacional.
A obra está dividida em seis partes, entre artigos e ensaios, que abordam, de forma
detalhada, o problema relativo à questão da língua do Brasil, quais sejam: A questão da língua
brasileira; A Margem da Constituinte; Razões opostas ao Parecer da Comissão para opinar
sobre a denominação da Língua Nacional; Uma necessidade urgente: O instituto de Língua
Brasileira; Continentalismo Linguístico; e A Filosofia e a denominação das línguas.
É importante situar que Fortes (1957) era a favor da nomenclatura “LB” para a língua
falada no Brasil, uma vez que, em todas as vezes que ele se referia à realidade linguística do
país, assim a chamava; como se pode perceber nas seguintes declarações do autor, infra:
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a) “Continuam, infelizmente, as confusões relativas ao problema da língua brasileira”
(ibidem, p. 7);
b) “Daí a necessidade de uma distinção de tôda importância: o “fato da língua
brasileira” não nasceu de nenhuma deliberação pessoal [...]” (ibidem, p. 7);
c) “Para muitos adversários da língua brasileira o caso se resume em um
reconhecimento de valor” (ibidem, p. 9);
Com base nisso, entende-se que o autor defendia a tese de que existiam diferenças
quantitativas e qualitativas nas formas de se falar o português no Brasil e em Portugal,
diferenças estas queeram intraduzíveis em outras línguas, além de serem visíveis não só no
vocabulário brasileiro, como também na fraseologia e no folclore. Isto porque os milhares de
“vocábulos formados aqui, jamais ouvidos em Portugal e impossíveis de implantação na
Lusitânia, formam hoje um enorme dicionário de termos nossos referentes aos mais diversos
assuntos de nossa vida exclusivamente nossa [...]” (ibidem, p. 31).
Sobre a questão da língua, o autor se destacou como um dos precursores a defender a
tese da autonomia linguística brasileira, tratando essa questão com espírito científico,
buscando dá mais visibilidade a este assunto. Porém, o autor não se mostrou nem pró nem
contra ninguém, apenas incumbiu-se de mostrar as verdades que muitos não se permitiam
enxergar. Para tanto, Fortes (1957) fez menção a duas Constituições que discutiram sobre a
denominação da língua falada no Brasil, a de 1935 e a de 1946. Isso porque, enquanto a
primeira deliberou, sob a forma de lei, que se chamasse “brasileira” a língua falada no Brasil,
dentro do Distrito Federal, decidindo com isso distritalmente um problema de extensão
nacional; a segunda decidiu internacionalmente um problema que era imanente ao país.
Apesar de ter sido favorável à Constituição de 1935, a qual conferia o nome LB para a
língua falada no Brasil, o filólogo piauiense se debruçou sobre a Constituição de 1946, que
negou à língua do Brasil esta nomenclatura. Corroborando com essa denominação, Fortes
(1957) enumerou vinte e três razões que autorizavam a dar à língua que se falava em terras
brasileiras o mesmo nome do povo que a fala e que com ela dividem e constroem a sua vida.
Diante das razões apresentadas pelo filólogo, comprovou-se o seu espírito científico,
sobretudo, pelo conteúdo significativo que elas expressam, no que diz respeito à história desta
língua. Ademais, percebeu-se que foi nesse contexto, movido pelo desejo de mudança da
denominação do idioma falado no Brasil de LP para LB, que a Assembleia Constituinte
Brasileira sinalizou ao Governo Federal a necessidade de se nomear uma comissão técnica
para colaborar nesse projeto. Contudo, sobre a comissão que fora eleita, pôde-se verificar que
o filólogo piauiense não concordava com essa formação, muito menos com o parecer relatado
pelo filólogo e professor Sousa da Silveira.
O fato de a comissão ter sido formada apenas por eruditos, que não levaram em conta
a realidade da língua brasileira, não agradou muito a Fortes (1957). Para o autor, a questão da
denominação da língua do Brasil era interesse de todos os integrantes da nação, portanto, era
papel da comissão considerar a forma como milhões de pessoas falavam. O autor reprovava o
fato de que para tratar do assunto da nomeação da língua do Brasil bastava-se ser filólogo de
curso secundário, assegurando que deveria haver uma supervisão filosófica, acima das
peculiaridades de uma língua.Outro motivo que não agradou o piauiense estava relacionado à
falta de interesse pela verdadeira realidade linguística do país, desinteresse este evidenciado,
com unanimidade e brevidade alarmantes, no parecer da comissão, uma vez que, em apenas
sete dias, deliberaram que a língua falada no Brasil devia se chamar LP, estarrecendo toda a
nação brasileira que urgia pela mudança de nomenclatura da língua.
Posto isto, percebeu-se que, para o autor, todos os pareceristas convocados pelo então
Ministro da Educação eram, definitivamente, pessoas adversas à sobrevivência da LB como
fato nacional, uma vez que subestimavam a sua legitimidade e o seu valor social e cultural,
admitindo uma unidade linguística comum ao Brasil e a Portugal. Ou seja, para a comissão, a
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língua falada no Brasil não era assunto de extensão nacional, assim como não era de ordem
linguística ou social. O fato é que a denominação da língua do Brasil, sempre fora, uma
questão que envolve interesses políticos, pois, “o nome dela é matéria privativa do Governo
Português que nos dá regras de ortografia, enfeitadas de comendas” (ibidem, p. 45).
Sobre o parecer proferido por Sousa da Silveira, percebeu-se um forte espanto por
parte de Fortes, no que diz respeito à brevidade com que fora feito, pois tudo se resumiu em
afirmar que todos os séculos da vida dos brasileiros não deram em nada. Assim, verificou-se
que o autor pretendia mostrar aos membros da Comissão, o porquê de não aceitar, sem muita
reserva, a seguinte expressão simplória do relator: “a nossa língua nacional é a língua
portuguêsa com pronúncia nossa. [...] algumas leves divergências sintáticas, em relação ao
idioma atual de além-mar e o vocabulário enriquecido por elementos indígenas e africanos
[...]”(ibidem, p. 65. Grifo do autor). Para o filólogo, tudo o que foi dito por esse parecerista,
eram meros conceitos, com o reforço de sua autoridade, porém, em nenhum momento eles
trouxeram à tona o “fato” brasileiro.
No tocante à rede de diálogos de ideias mantida por Fortes durante o início do século
XX, período este que abrange a sua produção bibliográfica sobre o ensino de LP, catalogou-se
16 importantes nomes com os quais ele estabeleceu contato e que se pressupõe o tenha
influenciado a adotar tal postura diante da questão da língua. Tais nomes encontram-se
listados no quadro, infra:
PRINCIPAIS NOMES COM OS QUAIS HERBERT PARENTES FORTES
MANTEVE DIÁLOGO DE IDEIAS NA OBRA “A QUESTÃO DA LÍNGUA
BRASILEIRA”.
Filólogo, linguista e
Poeta, filólogo e
Antenor
João Ribeiro
lexicógrafo brasileiro.
gramático brasileiro.
Nascente
Antônio de
Filólogo brasileiro.
Romancista brasileiro.
José de Alencar
Morais Silva
Etnógrafo e linguista
Escritor e gramático
Artur Neiva
Júlio Ribeiro
brasileiro.
brasileiro.
Filósofo e sociólogo
Jurista e ensaísta
August Comte
Levi Carneiro
francês.
brasileiro.
Escritor brasileiro
Machado de
Sociólogo francês.
Bouglé
(romances e contos).
Assis
Castro Alves

Poeta brasileiro.

MaximinoMaciel

Gramático português.

Catulo da Paixão
Cearense

Poeta e músico
brasileiro.
Escritor e político
brasileiro.

Miguel de
Cervantes

Escritor espanhol.

Heráclito Graça

Quintiliano

Gramático e professor
de retórica romano.

Fonte: A Questão da Língua Brasileira(1957), de Herbert Parentes Fortes. (quadro organizado pela autora desta
pesquisa).

A partir da análise do quadro supra, constatou-se que Fortes travou contato de ideias
não só com linguistas e filólogos renomados, como Antenor Nascentes, Artur Neiva, Meillet,
Sousa da Silveira e Leite de Vasconcelos, mas também, dialogou com importantes
gramáticos, poetas, romancistas, escritores, lexicógrafos, dialetólogos, filósofos e sociólogos,
de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, tais como: Amando Fontes, Antônio Feliciano
de Castilho, João Ribeiro, August Comte e Bouglé, além de se apoiar nas ideias de
intelectuais clássicos, como Homero, Quintiliano e Camões, por exemplo. Estes contatos de
ideias entre os supracitados intelectuais, de certa forma, justificam a postura versátil de

339

Fortes, em relação à questão da língua, uma vez que muitos destes teóricos defendiam ou
discutiam o assunto.
Baseado ainda na análise dos nomes acima e no que já se sabe sobre o filólogo
piauiense, pode-se afirmar que, enquanto defendia a tese de uma autonomia linguística
brasileira, ele esteve amparado não só pela Linguística, a qual lhe possibilitava a observação
dos fatos da linguagem de forma espontânea, mas também pela Sociologia, a qual o ajudava
na verificação de fatores brasileiros, que eram ignorados ou desaproveitados pelos puristas
que defendiam uma unidade linguística comum ao Brasil e a Portugal.
Destarte, contando como auxílio da Linguística e da Sociologia, as quais ele afirmava
serem armas infalíveis no combate ao preconceito em relação à LB, a possibilidade de entrar
em contradição era insignificante, uma vez que o autor se utilizava da aplicação dos
supracitados métodos oferecidos por estas ciências, para compor as suas teses sobre a língua
do Brasil.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Valendo-se das concepções historiográficas, bem como dos princípios teóricometodológicos que regem a pesquisa em HL, foi possível resgatar as ideias linguísticas de
Herbert Parentes Fortes, elucidando o seu posicionamento acerca da questão da língua no
Brasil, a partir de uma análise pormenorizada da obra A Questão da Língua Brasileira (1957).
Ademais, foram discutidos, a fim de se dar sustentação teórica para este trabalho, assuntos
como a questão da denominação da língua do Brasil, a busca por uma identidade linguística
autônoma para esta língua, assim como a necessidade de se compreender a sua constituição.
A partir do cumprimento dos princípios historiográficos de contextualização, de
imanência e de adequação, constatou-se, quanto ao posicionamento do filólogo piauiense, em
relação à questão da língua no Brasil, que ele se mostrava a favor da mudança de
denominação do idioma falado no Brasil de LP para LB. A partir disso, pôde-se ressaltar a
importante contribuição de Fortes para a afirmação de uma identidade do povo brasileiro em
relação ao povo europeu, não só de ordem linguística, mas no que diz respeito à cultura, à
sociedade, à política, dentre outros aspectos.
Além disso, por meio da análise da referida obra, mais especificamente a respeito das
discussões em torno da questão da denominação da língua do Brasil, apontada por Fortes
como sendo um problema nacional, foi possível não só compreender o seu posicionamento
crítico diante desta questão, em dado momento do passado, como também, contribuir para a
ampliação das reflexões acerca do conhecimento linguístico e a constituição histórica da
língua do Brasil.
Portanto, considerando os resultados apontados nesta pesquisa, cumpre ressaltar a
relevância dos estudos em HL, pois esta disciplina permite que o pesquisador recupere fatos
do passado relacionados à língua, explicitando os fatores que, possivelmente, tenham
contribuído para a constituição e o desenvolvimento deste conhecimento linguístico. No caso
deste trabalho, o viés historiográfico permitiu recuperar o período histórico em que Fortes
estava inserido. A HL propõe, pois, uma pesquisa de cunho interdisciplinar, uma vez que
exige do investigador da língua conhecimentos não só de natureza linguística, mas também,
históricos e culturais.
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A ESCRITA DOS SURDOS NAS REDES SOCIAIS: ANÁLISE DO
VERBO NA ESTRUTURA FRASAL DO PORTUGUÊS COMO SEGUNDA
LÍNGUA
Manuela Maria Cyrino Viana93
Veraluce da Silva Lima94
Resumo: Abordagem da escrita dos surdos nas redes sociais. O trabalho faz uma reflexão sobre o emprego do
português por surdos que têm a Libras como língua materna. Nosso objetivo é analisar o emprego do verbo na
estrutura frasal do português escrito como segunda língua dos surdos usuários das redes sociais, considerando
que, para a Libras, existe uma forma específica no emprego dos verbos: a utilização do movimento, da expressão
facial e da repetição fazem parte da flexão verbal. Como procedimentos metodológicos, realizaremos
levantamento e leitura reflexiva das fontes bibliográficas relacionadas com nosso objeto de estudo; captura de
textos escritos em português por surdos na rede social what’s app; análise dos dados coletados e construção dos
resultados. Para essa reflexão, recorreremos aos estudos de: Quadros (2004, 2006); Corradi e Vidotti (2014);
Felipe (2013); Meir (2006); Machado e Feltes (2010); Corôa (2005); Vargas, (2011) dentre outros teóricos. Os
resultados possibilitarão uma melhor compreensão do emprego do português como segunda língua por surdos
usuários de Libras.
Palavras-chave: Escrita do Surdo em português. Redes sociais. Emprego do verbo.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil os surdos utilizam a língua de sinais brasileira para se comunicar com seus
pares, uma língua visual-espacial que apresenta todas as propriedades específicas das línguas
humanas. O contexto que a criança surda vive se configura diante da realidade existencial da
língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. (QUADROS, 2006). Deparamo-nos com a
utilização de duas línguas pelo surdo: a L1 é considerada primeira língua, a língua materna do
indivíduo, aquela que é adquirida inevitavelmente, sem dificuldades e sem necessidades de
ensino formal, a de sinais; a L2, uma segunda língua, aquela que o indivíduo aprende após ter
adquirido a sua língua materna, no Brasil é o português. No caso dos surdos, o aprendizado de
uma segunda língua ou L2 não é opcional. Vivendo em duas comunidades, a surda e a
ouvinte, o surdo vê a necessidade de aprender as duas línguas para se comunicar com pessoas,
fazer compras, realizar atendimento de saúde, dentre outras atividades (MESQUITA, 2008).
A própria legislação da Libras, Lei n. 10.436, publicada em 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), instituindo-a como meio legal de comunicação
e expressão oriunda de comunidades surdas do Brasil, não substitui a modalidade escrita da
Língua Portuguesa (BRASIL, 2002).
Os surdos são cidadãos brasileiros que precisam ser bilíngues dentro de seu país.
Todavia, antes do surgimento da internet e da rede social, mesmo com a obrigatoriedade do
ser bilíngue, não existiam ferramentas e acesso para tal possibilidade. Com isso, o surdo sofria
Professora de Libras da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e mestranda em Letras do Programa de
Pós-Graduação em Letras-PGLetras, da mesma universidade.
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com salas e profissionais despreparados para o ensino do português. Essa etapa histórica da
educação dos surdos revelou uma população surda avessa ao aprendizado de uma segunda
língua – o português.
Com a chegada da internet e com ela possibilidade de o surdo alcançar espaços antes
não imagináveis, com softwares adaptados, a comunicação por língua de sinais, com
tradutores para o português, revelou para o surdo uma nova forma de ver a língua portuguesa–
o da socialização e da comunicação em espaços geográficos diversos. As redes sociais que
surgiram, a partir dessa nova tecnologia digital, fizeram com que os surdos se aproximassem
do português na modalidade escrita.
Na escrita do português pelos surdos, muitos traços começaram a ser percebidos, fruto
de um aprendizado contínuo e recheado de percepções da sua L1, ao se aproximar da L2.
Nesse contexto, encontramos o verbo, que será apresentado neste trabalho na questão do
aspecto, tanto da língua portuguesa quanto da língua de sinais brasileira.
Retrataremos neste trabalho sobre o surdo e seu processo de escrita antes e depois do
surgimento da rede social, seguido do aspecto verbal da língua portuguesa e língua de sinais.
2.

OS SURDOS E O PROCESSO DE ESCRITA: ANTES E DEPOIS DA
INTERNET

Nas mais remotas épocas e até na contemporaneidade, a surdez tem-se confundido
com a deficiência mental. Seus portadores são erroneamente chamados de mudos ou surdosmudos. Sabemos, entretanto, que a surdez não afeta o desenvolvimento cognitivo e que
pessoas surdas não são mudas, pois elas emitem sons e têm a capacidade de se comunicar
através da língua de sinais.
Mesmo não sendo prioridade nesse artigo explicar profundamente
questões que envolvam situações da história da educação dos surdos, não é possível
desenvolver um trabalho sem mencionar, ainda que rapidamente, as situações mais
relevantes. Por isso são apresentadas algumas das situações da educação dos surdos
que influenciam no seu desempenho linguístico atual.
Concordando com Quadros (1997) e Moura (2000), surdas são aquelas
pessoas que utilizam a comunicação espaço-visual – a Língua de Sinais – como
principal meio de conhecer o mundo. Pela definição clínico-terapêutica, a surdez
sugere a redução ou ausência da capacidade para ouvir determinados sons, devido a
fatores que afetem o aparelho auditivo. Não designa o grupo cultural dos surdos. Já
o modelo socioantropológico define a surdez como uma condição natural e não uma
deficiência/doença que necessita de cura.
O consenso de que a educação de surdos deveria ser direcionada para o
aprendizado da língua dos ouvintes foi quebrado no início do século XVIII,
considerado um divisor de águas, pois foi o século que deu origem às pesquisas em
língua de sinais, separando os educadores em duas correntes que, mesmo com as
mudanças propostas ao longo de tempo, se mantêm até hoje: oralismo e gestualismo.
Os primeiros defendem a superação da surdez, impondo a oralização como condição
fundamental para o desenvolvimento e para a aceitação social. Os segundos
reconhecem a língua de sinais desenvolvida pelos surdos e sua eficácia para a
aquisição de conhecimentos, inclusive para o aprendizado da língua oral.
(MARTINS, 2014)

No Brasil, a educação do surdo inicia-se, quando Dom Pedro II convida Edward
Hernest Huet, adepto de L’Epée que usava a língua de sinais e o ensino da fala, através do
Método Combinado, para criar uma escola para meninos denominada Instituto Imperial de
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Surdos-Mudos, no ano de 1857, no Rio de Janeiro. Hoje, esta escola chama-se Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES) e atende a todos, independente de sexo e idade,
numa perspectiva bilíngue.
A realidade que permeia a educação dos surdos e necessita ser mencionada é a de
que os surdos nunca deixaram de se comunicar e usar a língua de sinais, desde os seus
primórdios. Mesmo escondidos, na época da obrigatoriedade da oralização, ela continuou viva
nas comunidades surdas. Isso foi decisivo para que a língua não parasse de se desenvolver e
ganhasse força através das pesquisas anos mais tarde.
Quadros (2004) ressalta que a educação dos surdos, desde a antiguidade até o
advento do uso da língua de sinais, sofreu grandes mudanças. No conjunto de problemas
enfrentados pelo surdo, ainda existe a ausência de diferenciação entre a Língua Brasileira de
Sinais e a Língua Portuguesa oral e/ou escrita, já que os surdos concebem o sinal como um
gesto da fala, a fala como a sonorização do sinal e a escrita como o registro gráfico dos dois
primeiros. No entanto, o surdo apresentará alterações na produção escrita, visto que ele é um
sujeito bilíngue que necessita conhecer a diferença entre as duas línguas (GÓES, 2002).
Configurando a necessidade de uma educação bilíngue, a surdez revela uma
experiência visual que traz ao sujeito surdo a possibilidade de constituir sua subjetividade por
meio de experiências cognitivo-linguísticas diversas, mediadas por formas alternativas de
comunicação simbólica, que encontram na língua de sinais seu principal meio de
concretização. Os surdos fazem parte de uma minoria linguística que utiliza a língua de sinais
como meio de comunicação e expressão e tem o direito de aprender a língua oficial de seu
país: a língua portuguesa. Os defensores do bilinguismo apontam a Língua Portuguesa escrita
como importante meio de comunicação com os ouvintes, sendo mesmo considerada uma
segunda língua.
A Língua Brasileira de Sinais como primeira língua para os surdos foi reconhecida e
oficializada através do Decreto 5626/05 como um sistema linguístico de comunicação gestual
visual, uma língua natural formada por regras gramaticais. É uma língua completa, com
estrutura independente da Língua Portuguesa, que possibilita o desenvolvimento cognitivo do
surdo, favorecendo seu acesso a conceitos e conhecimentos existentes na sociedade em que se
insere (BRASIL, 2005).
A partir de então, os surdos e pessoas envolvidas politicamente com a comunidade
surda se motivaram ao ensino e difusão da língua no país. Novas escolas para formação de
professoras em Libras, com cursos de graduação e pós-graduação surgiram. Os surdos, ao se
depararem com a nova realidade e com mais ouvintes aprendendo sua língua e competindo no
mercado de trabalho, iniciaram o registro de um novo caminho em sua história educacional.
O português, que antes era obrigatório e munido de força política para acontecer no
seio da comunidade surda e pelo próprio surdo, agora é reconhecido como elemento chave
para a comunicação e interação do surdo com ouvintes, na realidade de uma segunda língua.
Os avanços tecnológicos e a Internet têm motivado mudanças em diversas áreas de
atuação. No caso da Internet, essa tecnologia tem sido utilizada para viabilizar formas de
interação entre pessoas, entre consumidores, entre produtores, entre intelectuais, entre
cidadãos, e o surdo vem se inserindo cada vez mais nesse universo digital. (CORRADI;
VIDOTTI, 2014)
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A partir da interação homem-computador, considerando-se as intersecções “usuárioconteúdo-contexto” destacadas por Morville e Rosenfeld (2007), o surdo passou de mero
paciente para agente, participando ativamente no processo comunicativo por meio da escrita
do português e de vídeos em Libras. O que se apresentava como imposição se tornou
necessidade de aprender para escrever o português e, a partir dele, conseguir um maior acesso
nas redes sociais, nos mais variados seguimentos interativos: computador, tablets, smartfones
dentre outros aparatos tecnológicos.
No Brasil, encontramos várias tecnologias, tanto softwares quanto hardwares, que
podem ser desenvolvidos para ajudar as pessoas a realizarem atividades cotidianas com
independência, em suas capacidades funcionais, melhorando, assim, sua qualidade de vida.
Conforme Miglioli e Souza (2015), no último dado do IBGE de 2010, são mais de nove
milhões de surdos brasileiros utilizando a web. Dentre as mais variadas possibilidades
existentes na rede que são específicas para surdos, encontramos as chamadas tecnologias
assistivas que possibilitam o acesso autônomo e independente de surdos em ambientes
informacionais digitais. Dentre essas tecnologias, destacamos como exemplos os softwares
internacionais SignStream e iCommunicator (CORRADI; VIDOTTI, 2014, p.7):
O SignStream é uma ferramenta desenvolvida por Neidle et al. (2002) que tem como
objetivo ampliar a base de dados do código da Língua de Sinais Americana para
estudantes surdos e ouvintes, professores e linguistas que precisem de tradução em
Língua de Sinais. A ferramenta possui código aberto e faz uma análise de dados
linguísticos capturados em vídeo, divide-os em diversos segmentos e traduz cada um
desses para a Língua de Sinais Americana de acordo com o contexto. O
iCommunicator é um software proprietário americano que promove a comunicação
independente de pessoas surdas, sendo considerado motivador ao crescimento da
alfabetização entre os surdos, pelas possibilidades de tradução em tempo real para o
Inglês. É um software considerado eficiente na comunicação, promovendo igualdade
de acesso às informações em Língua de Sinais.

Essas tecnologias que surgem com a inserção do computador na educação de surdos,
são utilizadas para facilitar a comunicação através da Libras. Com o surgimento da internet e
com ela as redes sociais, o surdo lançou mão de vídeos para a comunicação em Libras e do
português para seus bate-papos, quer seja com surdos, que seja com ouvintes. O uso da língua
portuguesa ressurge com força, num cenário já desgastado com inúmeras tentativas. O surdo
não vê o português como uma imposição e como algo sem propósito, mas como uma
necessidade, divertida e prazerosa, recheada de símbolos, como podemos constatar nos
imojins do Whats App, do Facebook, dentre outros.
A web e sua variada rede de segmentos possibilitam ao surdo transmitir suas práticas
identitárias à sua comunidade, promovendo a experiência da “onipresença e da portabilidade
da web”, antes não conseguida pelo surdo que era segregado em uma “bolha invisível” da
sociedade. (MIGLIOLI; SOUZA, 2015, p.50)
Com isso, pode-se refletir sobre a liberdade de escolha por parte dos surdos
sinalizadores no processo de democratização ao acesso e ao uso das informações disponíveis
em ambientes digitais. A variedade de possibilidades que as redes sociais oferecem ao seu
usuário permite que este opte pelo uso de ferramentas que melhor lhe agrada, “significando a
mediação para a construção da liberdade e da consciência social, que inclui todos os meios e
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esforços que se utilizam para concretizar o entendimento entre grupos e pessoas, a partir de
valores construídos historicamente”. (CORRADI; VIDOTTI, 2014, p. 9)
Miglioli e Souza (2015 apud VAENTINE, SKELTON; LEVY, 2010) ainda comentam
que os surdos estão mais propensos a utilizar a internet todos os dias que os ouvintes. Este
fato nos remete à necessidade de comunicação e socialização negada ao surdo durante muito
tempo e que agora, o surgimento de novas formas de redes sociais, principalmente, as online,
permite que os surdos utilizem as mais diferentes possibilidades de comunicação oferecidas
pela web.
As práticas comunicativas que estão eclodindo em todos os seguimentos da web
desenvolvidas pelo surdo, seja no Facebook, seja no WhatsApp, Telegram, dentre outros
meios, permitem que a prática do português escrito seja realizada em larga escala, sem
predefinições ou determinações. As facilidades oferecidas pela rede na digitação do texto,
com seus corretores automáticos, as imagens, a possibilidade de gravar vídeos e até o texto
escrito não ter um peso de “escreveu errado”, sendo aceitos algumas inadequações como falta
de letras e troca de uma letra por outra, faz com que o surdo se arrisque na escrita do
português como segunda língua.
3. O VERBO NA ESTRUTURA DO PORTUGUÊS: CONHECENDO O ASPECTO
VERBAL NO PORTUGUÊS E NA LIBRAS
O português tem no verbo uma categoria de fundamental importância, pois ele é a base
sobre a qual se apoiam os demais constituintes da oração. No verbo, há categorias que estão
sempre ligadas, como acontece com a pessoa e o número, com o tempo e o modo. Também
costumam andar ligados o tempo e o aspecto, uma vez que este último se refere à maneira de
considerar a ação verbal no tempo.
Vargas (2011, p.14) afirma que a noção de aspecto praticamente se perdeu “na
organização de tempo e modos do português”, embora presentes nos “mais variados usos da
língua”. Como nos fala Corôa (2005, p.61), o aspecto muitas vezes era utilizado para todo
“morfema verbal que não se enquadre em uma descrição temporal”. Após alguns estudos, os
gramáticos consideram como aspectos os valores semânticos pertinentes /atribuídos ao verbo
ou ao contexto. “Além do verbo possuir noções de tempo, modo, pessoa e número, também
expressam certas peculiaridades de sentido, os aspectos.” (VARGAS, 2011, p.16)
O termo aspecto teria sido importado no início do século XIX da gramática do eslavo, e
tornou-se parte da tradição gramatical do ocidente, no final deste mesmo século. Corôa (2005,
p.62) explica que o termo aspecto apareceu pela primeira vez como tradução do russo “vid na
gramática grega de N.I.Grec.” Percebemos que, ao longo do tempo, a categoria aspecto tem
sido conceituada por diferentes teóricos da linguagem. Garcia (2002, p.88) aspecto “é a
representação mental que o sujeito falante faz do processo verbal.” Para Buck (1948 apud
VARGAS, 2011, p.20), “aspecto é usado num sentido mais amplo”, ou seja, referindo-se à
duração da ação verbal no ponto de vista pelo qual a ação é perspectivada. Sendo uma ação
verbal concluída, poderá haver análise do seu resultado. Sendo uma ação verbal não
concluída, poderá haver análise da sua duração e repetição. Assim, o aspecto verbal pode
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incidir sobre o começo (sentido incoativo), sobre o desenvolvimento (sentido cursivo) ou
sobre a conclusão da ação (sentido conclusivo).
Corôa (2005), ao comentar sobre o aspecto verbal, cita autores como Guillaume
(1969) e Castilho (1968), para fazer uma analogia entre tempo e aspecto, e conclui que as
implicações lógicas para o aspecto são compatíveis com qualquer interpretação temporal.
Bechara (2009) comentando sobre a visão de aspecto segundo Eugenio Coseriu, revela que o
tempo costuma andar ligado ao aspecto no português e nas línguas românicas, quer se trate da
forma simples, quer da forma perifrástica, também chamada de locuções verbais. O autor
enfatiza que para o tempo é considerado a posição verbal no percurso, já para o aspecto é
relevante a maneira de considerar a ação do verbo no tempo. Já para Garcia (2002) afirma
que, mesmo considerando que tempo e aspecto são coisa diferentes, também relata que essas
categorias se inter-relacionam e algumas vezes até se confundem numa mesma forma verbal,
como é o caso do pretérito imperfeito do indicativo, que indica tempo passado, mas aspecto
durativo. ( GARCIA, 2002, P. 88)
Vargas (2011) preconiza que o aspecto pode ser alterado baseado em certas
características da raiz do verbo, como ocorre na presença de um afixo, perceptível nos verbos
que expressam um sentido frequentativo, durativo, como em bebericar (beber + icar),
chuviscar (chover + iscar) e saltitar (saltar + itar). Nos verbos amadurecer (maduro + escer) e
florescer (flor + escer), por exemplo, que indicam em sua formação o sentido que expressam,
apresentaria o aspecto imperfectivo.
O aspecto é caraterizado pela constituição temporal interna da forma verbal e pode
estar vinculado a situações, processos ou estados. (RODRÍGUEZ, 2016). Almeida (1978 apud
CORÔA, 2005, p.65) explica que no aspecto existe o predomínio da oposição
perfectividade/imperfectividade, o que é caracterizada pelas “noções de inceptividade,
cursividade, terminação, pontualidade, duração, interação ou de globalidade”.
[...] o perfeito indica primordialmente a ação terminada, a pontualidade, em
oposição ao imperfeito, que representa a ação durativa, a ação exercida durante um
espaço temporal, característico de imperfectividade, duração indicada pelo aspecto.
[...] No perfectivo incluem-se as formas verbais que indicam momentaneidade, ou
seja, que a ação verbal foi concluída, sem implicar duração da mesma.
O imperfectivo é característico das formas verbais imperfeitas, particularmente
do imperfeito de indicativo. [..] (RODRIGUEZ, 2016.P.2)

Bechara (2009) quando conceitua o aspecto segundo Jakobson, registra que a ação é
levada até o fim, sendo conclusa se configura como perfeito e quando é inconclusa se
configura imperfeita, e que as espécies de ações como durativa, incoativa, terminativa, são
apenas subdivisões desta categoria.
Vargas (2011) registra que existem três aspectos básicos encontrados na literatura que
se referem ao aspecto dos verbos em língua portuguesa: o durativo, o pontual e o resultativo.
Garcia (2002) revela que a língua portuguesa por não possuir formas verbais exclusivas para
indicar o aspecto emprega as perífrases ou locuções verbais. Segundo o autor há grande
variedade, dessas expressões, e as mais comuns são as que denotam: duração, iteração,
incoação, cessação, causação, obrigação, volição, permissão, possibilidade, coação, iminência
e resultado.
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No quadro abaixo registramos os tipos de aspectos verbais na visão de Vargas (2011) e
Garcia (2002), considerando que é com base nessas duas visões que analisamos o discurso
produzido na redes social What´s App.
Quadro 1: Explicação dos tipos de aspectos verbais
ASPECTO

Durativo

Pontual

Resultativo

Interação

Incoação

EXPLICAÇÃO

VARGAS
Processo em sua duração ou
desenvolvimento, isto é, o
processo visto em seu caráter
dinâmico e progressivo e
identificado pelos linguistas
como presente, em que o
momento do evento descrito
coincide com o do ato de
enunciação que o descreve.
Exemplo:
Ouço/estou
ouvindo um ruído lá fora.

GARCIA
Frequentemente
vem
acompanhado
do
verbo
auxiliar estar ou outro com a
mesma
função
dita
aspectuais. O gerúndio e o
imperfeito são as formas
típicas do aspecto durativo.

Processo em si mesmo, sem
qualquer consideração com
sua duração, isto é, sem
referência a qualquer ponto
______
de seu desenvolvimento, ou
seja, sob o aspecto zero,
conhecido pelos gramáticos
gregos com aoristo.
Exemplo: Acabo/acabei de
ouvir um ruído lá fora.
Processo em seu termo ou Pode-se expressar o resultado
acabamento, isto é, como já usando um auxiliar aspectual
realizado ou com um como acabar por, chegar a.
resultado adquirido, ou seja,
em seu aspecto estático, de
ação
definitivamente
consumada,
chamada
perfectivo.
Exemplo: Ouvi um ruído lá
fora.
Representada pelo exemplo Variante de duração em que
“pisca sem parar, quando ocorre uma locução verbal
esta contente”
com os auxiliares tornar a,
voltar a.
______
Retrata uma ideia de uma
ação continuada e ainda não
concluída, geralmente vem
formado
pelo
auxiliar
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começar a seguido de
infinitivo.
______
Neste aspecto, usamos os
auxiliares acabar de, cessar
Cessação
de deixar de, parar de, para
dizer que uma ação terminou.
______
Expressa a ideia de que uma
Causação
ação é a causa de outra.
Emprega-se o verbo fazer
seguido de infinitivo.
______
Acompanhada dos auxiliares
ter de, dever, precisar de,
Obrigação
necessitar de e haver de,
revelam uma ação de
compromisso,
dever
e
promessa.
______
Expressa desejo, vontade e
Volição
intenção
de
realizar
determinada ação, utilizando
o auxiliar querer
______
Denota aspecto permissivo
Permissão
utilizando
os
auxiliares
deixar, permitir e autorizar
Possibilidade
______
Participam os verbos poder e
saber nas perífrases
Exprime o esforço, a
Conação
______
tentativa, o impulso ou o
movimento para realizar
determinada ação. Usa o
auxiliar tentar.
Registra-se pelo exemplo Pode expressar a ideia de
Iminência
“ele está pestes a cometer uma ação próxima, usando o
uma loucura.”
verbo auxiliar ir e estar
seguido de infinitivo.
Fonte: Vargas (2011, p.19 e 23) e Garcia (2002, p. 89)
Vargas (2011, p.24) ainda comenta que outros autores reconhecem que é possível
distinguir nas expressões verbais os graus do tempo (presente, passado e futuro) e as
qualidades do tempo (ação durativa incipiente e completa), e que o aspecto foi perdendo a
importância, na medida em que o tempo se estabelecia como categoria principal na expressão
do verbo.
Esses tipos de aspectos podem ser percebidos, nos textos construídos nos falantes de
língua portuguesa no processo de comunicação. Tomemos como exemplo as formas verbais
encontradas no seguinte texto:
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YOUTUBBERS. NETFIX. REDES SOCIAIS. CELULAR
NA MÃO. O PÚBLICO JOVEM ESTÁ CONSUMINDO
CADA VEZ MENOS A PROGRAMAÇÃO DA TELINHA.
QUAL SERÁ O
FUTURO DA TELEVISÃO
TRADICIONAL?
(Revista
Planeta,
junho 2016)
No texto, encontram-se as formas verbais
“está
consumindo”
e “será”. A 1ª forma
verbal corresponde a uma construção perifrástica formada pelo "estar" no presente mais o
gerúndio do verbo "consumir". Essa locução denota uma ação em desenvolvimento, sem
apresentar preocupação em torno do princípio ou do fim do processo. O verbo revela o
aspecto imperfectivo cursivo, indicando a duração de que se ignoram os limites. Assim, em O
PÚBLICO JOVEM ESTÁ CONSUMINDO CADA VEZ MENOS A PROGRAMAÇÃO DA
TELINHA, “o processo verbal é dado como contínuo, não necessitando de um
completamento para ser entendido” (CASTILHO, 1968, p.69).
A 2ª forma verbal expressa no texto – será – encontra-se flexionada no futuro do
presente. Nesse verbo, o aspecto se revela pontual ocasionado pela flexão temporal, uma vez
que nele se manifesta o valor de pontualidade. Na interrogação QUAL SERÁ O FUTURO
DA TELEVISÃO TRADICIONAL? Temos no próprio verbo a indicação de um estado
futuro, revelado pela flexão do verbo “ser” no futuro de presente.
Em geral, os tempos verbais que apresentam o “aspecto imperfectivo/durativo, são
considerados pelos gramáticos como o gerúndio, particípio, pretérito perfeito composto e
imperfeito do indicativo e subjuntivo.” (VARGAS, 2011)
Corôa (2005, p.71) colabora com a fala de Vargas, quando revela que o aspecto em
português se “concentra nas características de limite ou completude da ação” e que é uma
categoria “essencialmente gramatical que atinge todos os verbos, independente do valor
semântico de seu radical”.
Feitas essas considerações sobre o aspecto verbal na língua portuguesa, como essa
categoria gramatical se manifesta nas línguas de sinais?
Os verbos, na língua de sinais, são flexionados através dos movimentos, da
configuração de mão e do espaço sinalizado. Em relação ao aspecto, a flexão do verbo ocorre
por meio do movimento e os meios linguísticos empregados para comunicar são: as mãos, o
corpo do sinalizador e o espaço ao seu redor.
De acordo com Padden (apud MEIR et al 2006), os verbos de muitas línguas de sinais,
incluindo a brasileira, podem ser categorizados em uma das seguintes classes: verbos simples,
verbos espaciais e verbos de concordância. Dessas classes, os verbos de concordância são os
que apresentam a categoria de aspecto, quando de sua flexão. Esses verbos, para serem
flexionados, movem-se do ponto de onde foi estabelecido o sujeito ao ponto de onde foi
estabelecido o objeto. São verbos que apresentam a direcionalidade, orientação e concordam
com a orientação da mão.
Os verbos de concordância apresentam a seguinte estrutura: raiz - representada pela
configuração de mão, afixo verbal - representado pela orientação da palma da mão e morfema
direcional (DIR) - correspondente a parâmetro do movimento (MEIR, 2002). Na Figura 1, são
representados verbos de concordância.
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Figura 1- Verbos de concordância

Fonte: Quadros e Karnopp, 2004.

Na língua de sinais, o aspecto verbal corresponde à maneira de flexionar o verbo
utilizando o corpo e a face (PEREIRA, 2011) e está relacionado com as formas e a duração
dos movimentos. O mesmo autor considera que, por meio da configuração da mão e/ou do
movimento, podem ser encontrados os aspectos pontual, continuativo, durativo e iterativo.
Tomando como exemplo o verbo OLHAR, na representação da flexão verbal de
aspecto, são empregadas a expressão facial e a direção do olhar, as quais marcam os aspectos
pontual e durativo. O aspecto pontual é interpretado como “Eu olho”; o aspecto durativo é
interpretado como “Ele me olha e ele fica me olhando de cima a baixo”. É o que demonstra a
Figura 2.
Figura 2 - Flexão Verbal de Aspecto

Fonte: Pereira (2011)

Felipe (2013) afirma que os aspectos verbais, na língua de sinais, são: pontual,
continuativo, durativo, iterativo e distribucional. Eles são marcados através da alteração da
raiz, de um movimento de um sinal ou da frequência desse movimento.
Essa flexão para aspectualidade, através da alteração na frequência, da repetição, do
alongamento, da tensão ou mudança da velocidade da raiz movimento, pode ser
coarticulada com uma mudança do ponto de articulação do verbo e com uma
determinada marca não manual, como baixar e levantar as sobrancelhas, o
movimento dos olhos e a posição da boca. (FELIPE, 2013, p.83)

Quadros e Karnopp (2004) consideram que há a marcação de aspecto distributivo, a
qual está relacionada com a flexão de número nos verbos que apresentam concordância, como
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é o caso do seguinte exemplo: ENTREGAR-PARA-ELES. Nesse verbo, a ação de
distribuição é utilizada para referentes específicos, conforme representado na Figura 3.
Figura 3 - Aspecto Distributivo específico na língua de sinais

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)

O aspecto verbal também se revela como Distributivo não-específico, em que a ação
de distribuição é empregada para referentes indeterminados, conforme o ilustrado na Figura 4.
Figura 4 - Aspecto Distributivo não-específico na língua de sinais

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)
Há ainda a flexão de aspecto exaustivo, cuja ação é repetida exaustivamente. A figura
5 explicita esse tipo de aspecto.
Figura 5 - Aspecto Exaustivo na língua de sinais

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)

Os mesmos autores mencionam que as flexões de foco e aspecto temporal são
diferentes das flexões de aspecto distributivo, pois está relacionada apenas com a flexão de
tempo. Nos verbos CUIDAR e GASTAR, encontramos variações de aspecto temporal. Essas
variações recebem as seguintes denominações:
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a) aspecto incessante, cuja realização da ação verbal é incessante.
Ex: o verbo CUIDAR realizado várias vezes de forma rápida
Figura 6. Aspectos Incessante

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)

b) aspecto ininterrupto, em que a ação se inicia e continua de forma ininterrupta;
Ex: verbo CUIDAR realizado de forma parada
Figura 7- Aspecto Ininterrupto

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)

c) aspecto habitual, a ação apresenta recorrência
Ex: verbo CUIDAR executado várias vezes com movimento mais devagar.

Figura 8- Aspecto Habitual

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)
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d) aspecto contínuo - a ação apresenta recorrência sistemática
Ex: verbo GASTAR realizado com movimento circular maior

Figura 9– Aspecto Contínuo

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)

e) aspecto duracional, em que a ação tem um caráter durativo
Ex: verbo GASTAR realizado com movimento circular com uma e outra mão consecutiva
Figura 10- Aspecto Duracional

Fonte: Quadros e Karnopp (2004)

Feitas essas considerações sobre o aspecto verbal, tanto na língua portuguesa como na
língua de sinais, indagamos: Como o aspecto verbal se manifesta nos textos produzidos por
surdos que têm o português como segunda língua? Será que o surdo está se apropriando de
sua segunda língua de forma competente?
Foi com base nestas perguntas que apresentamos este trabalho sobre o aspecto verbal
no português escrito por surdos como 2ª língua.
Apresentamos a seguir a análise de um dos discursos do corpus que construímos para
o desenvolvimento de nossa pesquisa de mestrado (Figura 10). O objetivo é verificar como o
surdo está se apropriando do português como segunda língua. Antes, porém, informamos que
esse discurso foi selecionado aleatoriamente. O único critério de seleção foi o de que se
tratava de um discurso produzido por surdos usuários de língua de sinais como primeira
língua, na rede social What´s App.

355

O discurso é formado por quatro interactantes, os quais comentam um crime que
ocorreu em um coletivo na cidade de São Luis-Ma. Na ocasião a polícia matou uma mulher
na troca de tiros com os assaltantes. É esse fato que foi comentado pelos surdos, na rede social
What’s App.
Para a análise do aspecto verbal, foram considerados apenas os registros dos
interactantes 1 e 4, uma vez que os registros da comunicação estabelecida por esses
interactantes na rede social What´s App apresentam o verbo na estrutura frasal, conforme
pode ser comprovado a seguir:
Figura 11- Discurso produzido por surdos

Fonte: What’s App
Quadro 2: Explicitação do Aspecto Verbal do discurso
FRAGMENTO
Interactante 1:
1. Polícia foi engana
2. polícia é azar.
3. um ladrão morre
4. um ladrão está viver
5. foi preso
Interactante 4:
1. Não culpa é polícia
2. Bandidos foi culpa

ASPECTO
1.
2.
3.
4.
5.

Sem aspecto
Sem aspecto
Durativo
Iminência
Sem aspecto

1. Sem aspecto
2. Sem aspecto

Nos fragmentos “foi engana”, “foi preso”, “foi culpa”, “é azar” e “é polícia”, os verbos
destacados não indicam uma ação e, sim, um estado, ligando o sujeito da oração a uma
característica dele. Como não são verbos que caracterizam uma ação, fica difícil determinar o
aspecto do verbo dessas construções. Não encontramos na literatura pesquisada autores que
relatem esse fato, o que nos leva a constatar ausência de aspecto nesses verbos.
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A construção perifrástica “está viver”, formada pelo verbo auxiliar “estar” seguido de
infinitivo, revela o aspecto verbal perfectivo de iminência, pois está exprimindo a ideia de
uma ação próxima: a ação de viver.
O fragmento “um ladrão morre” corresponde a um processo durativo, em que seu
desenvolvimento é identificado no presente, com o momento do evento descrito coincidindo
com o do ato de enunciação que o descreve.
Esta sucinta análise do aspecto como uma categoria de flexão verbal revela que o
surdo está empregando a língua portuguesa como uma segunda língua, de forma a possibilitar
sua comunicação nas redes sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões que envolvem o surdo, a língua de sinais utilizada por eles e o português
estão longe de se esgotarem. Mesmo com poucos anos de oficialização da Libras no Brasil,
como língua oficial, já percebemos alguns avanços nas pesquisas sobre a Língua de Sinais
Brasileira e sua relação com o português, embora timidamente. A língua portuguesa,
considerada a segunda língua da criança surda, é significada pela forma escrita com as suas
funções sociais representadas no Brasil, caracterizando o contexto bilíngue em que essa
criança vive.
Com o surgimento e desenvolvimento de novas tecnologias, novos rumos da educação
de surdos para o português escrito são percebidos. Inicialmente, as tecnologias assistivas
surgem como propostas de apoio para tornar possível ao surdo a comunicação através da
língua de sinais pelos softwares, mas recaem na falta de investimentos financeiros em
pesquisas nesta área e na falta de computadores nos centros de formações.
Com o aparecimento da internet e sem o objetivo de essa tecnologia ser utilizada para
auxiliar a escrita do português para usuários de segunda língua, rapidamente se transforma na
mais acessada ferramenta de comunicação por pessoas do mundo todo. Essa nova etapa
transforma as redes sociais no melhor recurso de utilização do português escrito por surdos e
ouvintes. Nessas redes, os surdos escrevem o português espontaneamente e se valem dele nas
trocas de informações, tanto com surdos como com ouvintes, sem medo de errarem ou serem
criticados quanto ao uso do português.
Nesta escrita, registramos o aparecimento do verbo, considerado eixo principal da
oração. Nas línguas faladas, as propriedades dos argumentos são inferidas do significado dos
verbos ou são parte dele. Nas línguas de sinais, essas propriedades podem ser representadas
por certos aspectos da forma do sinal como o movimento (MEIR et al, 2006).
O discurso produzido por surdos na rede social What´s App e analisado neste trabalho
mostrou que o aspecto verbal na Língua Portuguesa é representado pelo sentido próprio do
verbo, pela flexão temporal, pelos adjuntos adverbiais e pelos tipos oracionais. O que nos leva
a afirmar que “O aspecto é uma categoria de natureza léxico-sintática” (CASTILHO, 2016, p.
54). Concordamos com a reflexão de que o aspecto, independente da língua e da modalidade
por ela usada (oral-auditiva ou visual-gestual), possui os valores semânticos inseridos ao
verbo ou ao contexto.
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No português, o aspecto modifica o próprio verbo apresentando nele a noção de uma
ação concluída ou não. Já na língua de sinais, essas noções são representadas pelo movimento
do corpo e das mãos, de forma mais repetida, mais lenta e direcionada.
Para a escrita do português como segunda língua, o surdo precisa antes de tudo
aprender e compreender como utilizar o verbo na construção de sua escrita. Perceber a relação
das duas línguas envolvidas é o principal ponto de partida, para que a escrita da segunda
língua seja realizada adequadamente. O aspecto verbal, presente nas duas línguas, mais vivo e
expressivo na língua de sinais em relação ao português, desempenha um importante papel
semântico.
Ao analisar os escritos do surdo no português, percebemos que os surdos aos poucos
estão se apropriando da sua segunda língua que, no caso do Brasil, é o português, como um
falante nativo. O fenômeno da flexão verbal em aspecto serviu para percebermos que esse
fenômeno é pouco estudado e explorado, mas encontramos na escrita dos surdos um olhar
inovador, que nos revela dados antes não percebidos.
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ESTUDO DOS PERFIS FAKES DO GRUPO FECHADO O CORTIÇO NO
FACEBOOK
Andressa Gomes de Moura (UESPI)95
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RESUMO
A sociedade passa por transformações constantes em suas relações de interação social, e com o surgimento das
novas mídias isso só veio a reforçar mais ainda a necessidade de se adaptar aos novos modos de se comunicar. O
ambiente virtual alcançou um número quase que infinito de usuários que buscam nele a informação, distração
pessoal e a comunicação com mundo. Um exemplo disso são as RSI, redes sociais da internet, que contribuem
para a criação de grandes redes, formando teias composta por diversos usuários, como é o caso da Rede Social
Facebook. As redes sociais como um todo se utilizam de gêneros textuais para transmitir uma informação, tais
gêneros quando estão expostos no meio virtual são tidos como gêneros digitais e nomeados como cybergêneros,
os gêneros da internet. Os gêneros digitais devido a sua flexibilidade e agilidade sofrem constantes modificações,
o que é possível definir como gêneros emergentes, pois a cada momento surge um novo e os já existentes passam
por modificações. Diante disso, podemos investigar os diversos gêneros que aparecem no Facebook, a exemplo
da prática de seus usuários na construção de perfis para compor a sua identidade no ciberespaço. Portanto, este
trabalho visa investigar os processos de retextualização nos perfis fakes do grupo fechado O Cortiço, no
Facebook, criado por alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Teresina-PI, com a finalidade
de retextualizar uma obra literária por meio da mídia virtual. Este trabalho tem como embasamento teórico os
autores Barton e Lee (2015), Lima-Neto (2014), Marcuschi e Xavier (2004), Marcuschi (2008), Shepherd e
Saliés (2013), entre outros que ajudaram na investigação da composição do gênero perfil fake no grupo fechado
de Facebook.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero digital. Facebook. Perfil Fake. O cortiço.

1. INTRODUÇÃO
As constantes transformações sociais que foram surgindo na sociedade exigiram que o
homem procurasse se adaptar a novos conceitos de comunicação. Com o surgimento das
novas tecnologias, o sobressalto dos modelos de trabalho e de pesquisa fez com que esse
homem interagisse de modo mais próximo com os novos moldes contemporâneos, a fim de
que pudessem acompanhá-los e por em prática os avanços que estavam por vir.
Entre os séculos XVIII e XIX começaram a surgir na Europa o que chamaríamos mais
à frente de revolução industrial. Os trabalhos manuais começariam a dar lugar para os
industriais. Nesse momento da nossa história começamos a ver a introdução das novas
tecnologias, na época um pouco mais rústicas, mas ainda assim reconhecida como tecnologia.
O homem, ainda insatisfeito com o andamento dos processos industriais, provoca uma
nova revolução, por volta do início do século XX. Nesse momento os estudos sobre a
tecnologia avançam, todas as áreas de conhecimento se aprofundam cada vez mais em suas
indagações. As curiosidades sobre o mundo, o corpo humano, a ciência e, não obstante, os
estudos da linguagem fizeram os estudiosos e pesquisadores analisarem com mais cuidado as
transformações que a sociedade estaria passando.
A busca pelo conhecimento e pela comodidade laboral fez surgir, do final do século
XX ao início do século XXI um novo conceito de revolução industrial. Assim chegamos à era
digital. Nesse momento observamos as tecnologias da informação entrando na sociedade de
forma mais feroz e rápida. Os computadores, celulares, pontos de internet em todos os lugares
Aluna graduanda do 7º período do curso de Licenciatura Plena em Letras Português pela Universidade
Estadual do Piauí – UESPI. Bolsista de iniciação Científica – PIBIC/UESPI. E-mail:
andressa2210@hotmail.com
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Piauí – UESPI. E-mail: franklinolliveira@gmail.com
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e principalmente a acessibilidade a esse tipo de tecnologia nos levou para um novo ambiente,
um novo espaço, desta vez um espaço virtual, o que iremos chamar de ciberespaço.
O ciberespaço é o local onde as atividades virtuais ocorrem, ou seja, é o ambiente da
internet, um ambiente online, com informações ocorrendo a todo o momento. No ambiente
virtual podemos percorrer o mundo em frações de minutos, fazer pesquisas, adquirir
conhecimentos e nos comunicar com outras pessoas.
Quando tratamos da questão da comunicação na internet temos muitos pontos a serem
discutidos. A comunicação mediada por computador (CMC) trouxe uma revolução na área da
linguagem. Mudanças relacionadas aos parâmetros da escrita e do discurso passaram a ser
realizadas, isso se deve pela característica da fluidez e espontaneidade que o mundo online
proporciona e exige de seus navegantes. Esse tipo de CMC são mais comuns nas redes sociais
da internet (RSI), um local onde acontece um grande encontro virtual de navegantes,
compartilhando de interesses comuns e todos interligados entre si, como uma grande rede
ligada por uma teia.
A RSI seria um ponto de encontro comum para os usuários, nela as pessoas se
comunicam e buscam novas pessoas para compartilharem amizades e afinidades. Assim como
no mundo off-line, no online o usuário também constrói uma identidade, nesse caso essa
identidade pessoal é construída através dos perfis das informações que compartilham.
Há uma diversidade de RSI no mundo online. A todo o momento surge uma rede
social nova, porém, atualmente destaca-se a rede social Facebook, foco deste artigo. Hoje,
milhões de pessoas em todo o mundo possuem uma conta no Facebook. Para criar uma conta
nesta rede social é muito simples e rápido além de ser gratuito, talvez por isso a existência
desse grande número de pessoas.
O primeiro passo quando criamos uma conta de Facebook é montar o perfil pessoal.
Nesse momento, o usuário da conta preencherá os campos já estabelecidos pela site de
relacionamento como nome, local em que reside, data de nascimento, profissão entre outros
itens que o dono da conta vai preenchendo conforme sua personalidade e finalidade que
pretende desempenhar naquele espaço virtual.
Nos tópicos seguintes visualizaremos as peculiaridades dos gêneros no ambiente
virtual e um estudo dos perfis fakes de grupo fechado de Facebook. A escolha desses perfis se
deu através de um trabalho desenvolvido em 2015, com alunos do 1º ano do ensino médio, em
uma escola pública de Teresina-PI. O projeto tinha como propósito retextualizar a obra O
Cortiço, de Aluízio Azevedo, na página de Facebook, para refletir e avaliar, na prática, todos
os processos de reescrita, como também, os aspectos que norteiam os gêneros presentes na
RSI Facebook. No caso deste artigo, discorreremos sobre uma análise em torno da construção
dos perfis fakes dos personagens da obra O Cortiço criados pelos alunos, utilizando
ferramentas e recursos já existentes no site de relacionamento.
2. PECULIARIDADES DOS GÊNEROS DIGITAIS
Como já mencionamos, as novas tecnologias modificaram os modelos de comunicação
dentro da sociedade, “pode-se dizer que o discurso eletrônico ainda se acha em estado meio
selvagem e indomado sob o ponto de vista linguístico e organizacional.” (MARCUSHI, 2008,
p. 199). A CMC e as RSI trouxeram à tona novos pensares e novas propostas de interação
social entre as pessoas. Com isso, os gêneros textuais, que antes já não possuíam uma
característica estática agora perde de vez qualquer vestígio de imobilidade e padrão.
Marcuschi (2008) já afirmava que os gêneros textuais são práticas da comunicação
humana, ou seja, sempre que nos comunicamos utilizamos algum gênero textual para
transmitir nossa informação, assim podemos “dizer que os gêneros textuais são nossa forma
de inserção, ação e controle social no dia a dia” (MARCUSCHI, 2008, p. 161). E com a
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transposição dos gêneros textuais para a internet tivemos uma fluidez ainda maior dos
gêneros, vimos então uma mutação ocorrendo entre eles de forma rápida e em grande escala e
à medida que as práticas sociais da pessoas se mudaram para o âmbito online,
muitos textos em nossa vida contemporânea fizeram o mesmo e assumiram
diferentes propriedades. Em primeiro lugar, a materialidade do texto mudou. Uma
carta, um romance e um jornal existem nua folha ou num pedaço de papel. Quando
passam para a esfera online, situa-se numa tela. (BARTON E LEE, 2015, p. 42)

Conforme os autores, os gêneros se transpuseram para outro ambiente, agora o virtual,
postos em um novo suporte, assim os gêneros textuais do mundo off-line ao serem transpostos
para o ambiente virtual sofreram uma mesclagem, unindo-se a outros gêneros já existentes,
resultando em novos gêneros. Daí a nomenclatura de gêneros emergentes. A CMC possui
ainda em seu contexto
todos os formatos de comunicação e os respectivos gêneros que emergem nesse
contexto. Futuramente, é possível que a expressão internet assuma a carga semântica
e pragmática do sistema completo, já que se trata de rede mundial de computadores
interruptamente interconectada a todos os computadores ligados a ela.
(MARCUSCHI, 2008, p. 199)

Ainda com os gêneros digitais vimos o recurso da multimodalidade e do hipertexto
inseridos nos gêneros utilizados na internet. As RSI são ricas em textos compostos por
recursos multimodais e hipertextuais, a disponibilidade de ferramentas permite aos usuários
unirem em um único texto imagens, sons, vídeo e ainda inserir um link que remeterá ao
navegante uma nova página online.
A resposta para esse fenômeno da mutação dos gêneros e a sua mesclagem deve-se aos
“reflexos de práticas sociais, e estas são maleáveis, misturam-se, evoluem, mudam,
simplesmente.” (LIMA-NETO, 2014, p. 16). Portanto a dinamicidade do ambiente o grande
fluxo de usuários que circulam por ele desencadeou um constante alteração nos modelos de
gêneros textuais, consequentemente os “textos online não são mais estáveis, não atuam mais
como pontos de referência fixos. Em vez disso, são mais fluidos do que os textos impressos, e
as mudanças são constantes. E muitas pessoas podem contribuir para essa mudança.”
(BARTON E LEE, 2015, p. 43). Os autores comentam também que os usuários online
possuem um domínio maior das suas leituras, perdendo a linearidade convencional dos texto
escritos. Os hiperlinks permite ainda aos navegantes a ampliação de suas leituras e busca por
novas informações.
Barton e Lee em seus estudos sobre a Internet concluem que a grande virtualidade
possibilita a criação de novas práticas online e a inserção cada vez mais profunda dos
usuários, já que são eles que promovem as virtualidades nesse ambiente online, nas palavras
dos autores: “virtualidades emergem o tempo todo: e novas possibilidades são criadas pela
criatividade humana.” (BARTON E LEE, 2015, p. 45).
Com as práticas da virtualidade, a multimodalidade é percebida de forma mais clara e
espontânea, já que há uma necessidade dos navegantes em utilizarem as ferramentas
oferecidas pelos sites, principalmente pelas RSI, para ampliarem e personalizarem a escrita e
os textos online. Os efeitos de imagens, sonoros, audiovisuais, cores e links correspondem aos
recursos de multimodalidade que enriquecem os gêneros online, contribuindo para layout das
páginas virtuais.
No caso do Facebook, a multimodalidade está sempre presente na ocorrência das
práticas de linguagem dos seus usuários. Os textos multimodais e as virtualidades fazem com
que os navegantes construam sua identidade virtual. Um layout já pré-estabelecido, em que os
usuários devem apenas completar as informações exigidas e promover compartilhamentos e
postagens, permitirá aos donos das contas de Facebook registrarem as suas marcas pessoais e
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vestígios de sua personalidade, além de conteúdos que são praticados na vida off-line,
conforme veremos no tópico seguinte.
3. PERFIS FAKES DE FACEBOOK
O Facebook é uma RSI criada nos Estados Unidos em 2004 por um grupo de
estudantes universitários de Harvard. Antes essa RSI era utilizada apenas entre os estudantes
da faculdade, mas posteriormente ganhou um espaço muito maior fora da faculdade,
repercutindo mundialmente.
No Facebook os usuários podem criar contas online e a partir delas iniciar uma vida
online. A criação da conta é gratuita e a única exigência dessas RSI é que o usuário tenha uma
idade mínima de 18 anos. Na página o navegante poderá “curtir” e compartilhar informações.
Para que o usuário tenha uma liberdade para usufruir todos os recursos que o Facebook
oferece ele deve inicialmente criar o seu perfil, pois é através dele que os demais usuários
terão uma noção básica de quem você é e os interesses pessoais.
No Facebook temos ainda a possibilidade de criar grupos, estes sendo caracterizados
de duas formas, grupo aberto, em que qualquer usuário que possua conta de Facebook possa
participar ou grupo fechado, em que apenas pessoas convidadas ou com autorização podem
participar desse grupo nos quais apenas usuários conhecidos podem participar. Os grupos
fechados de Facebook são locais onde ocorre uma interação maior entre os usuários que
compartilham interesses em comum. Barton e Lee (2015, p. 51) veem esses grupos como
agrupamentos de pessoas cujas características principais são a interação entre os participantes
e o compartilhamento de informações de interesse comuns entre eles.
Barton e Lee (2015, p. 58) dizem que o “Facebook se estrutura em torno de perfis de
usuário (agora chamados de linhas do tempo)”. Nesses perfis os usuários deixarão à mostra
um pouco sobre si. Ao criar uma conta de Facebook o usuário iniciará o preenchimento das
informações exigidas pela RSI, nesse momento ele começa a montar o seu perfil, porém o
preenchimento dessas informações não é obrigatório, portanto o usuário da rede pode optar
por não preenchê-las. Perguntas como nome, trabalho, escolaridade, data e local de
nascimento são básicas assim como conferiremos nas imagens a seguir retiradas dos perfis
fakes do grupo fechado de Facebook O Cortiço. Nesse grupo fechado, os alunos, divididos em
dupla, foram orientados a criar perfis fakes dos personagens pelos quais ficaram responsáveis.
Todas as informações preenchidas no perfil deveriam condizer com a personalidade e
características pessoais dos personagens conforme descrita na obra de Aluízio Azevedo.
Para a execução do projeto, os alunos tiveram primeiramente que ler a obra e discuti-la
em sala com a professora. Debates, resenhas entre outras atividades em que os alunos
pudessem conhecer de perto cada personagem da história. Antes da culminância final do
projeto, que era a produção dos perfis fakes e a rescrita da obra online, os alunos até então não
sabiam qual personagem eles iriam representar. Às véspera da execução da atividade foi
realizado um sorteio em sala de aula, na qual os alunos, organizados em duplas, foram
sorteados com um personagem da obra e teriam alguns dias para reler ou até mesmo pesquisar
ainda mais sobre o seu personagem sorteado.
Para a análise desta pesquisa escolhemos aleatoriamente três dos perfis fakes
produzidos pelos alunos. Estes são: a lavadeira Rita Baiana, o português Miranda e a escrava
Bertoleza. Nesses perfis verificaremos como foi realizada a retextualização da obra O Cortiço
no Facebook. Vejamos a figura (1):
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Figura 1

Disponível em: https://www.facebook.com/rita.ocortico?fref=pb_other. Acesso em: 9 mai 2016.

A figura (1) apresenta o perfil fake da lavadeira de roupa Rita Baiana. Quando criamos
uma conta no Facebook, podemos personalizar a nossa capa de perfil e modificar a imagem
presente nela. Observamos que os alunos pesquisaram em outros sites da internet imagens da
personagem e encontraram fotos referentes a uma filmagem da obra O Cortiço, datada do ano
de 1978. No filme dirigido por Francisco Ramalho Júnior, a atriz Beth Faria interpretava a
personagem Rita Baiana, por isso, ao pesquisa por imagens da personagem na internet, é
comum encontrar fotos da atriz interpretando-a. A imagem empregada na capa e a do perfil
foram as mesmas, não que isso fosse obrigatório para a atividade ou para qualquer usuário da
RSI Facebook, porém é possível. Na capa é possível ver também o nome da personagem. Este
nome de perfil é fundamental para que outros usuários do Facebook encontrem e adicionem
uns aos outros em seus Facebook. No caso do nome do perfil fake de Rita Baiana temos
escrito “Rita O Cortiço” e logo abaixo “(Rita Baiana)”, isso ocorreu exclusivamente para uma
melhor execução do projeto proposto, pois desse modo ficaria melhor identificado os perfis
fake dos personagens.
Na figura (1) do perfil ainda temos o destaque que fica disponível tanto para o dono da
conta quanto para os demais usuários. Notamos em (1) dois eixos de informações organizados
na horizontal e na vertical. Logo abaixo da foto do perfil e da foto de capa, na horizontal,
encontramos “abas” da esquerda para a direita. São elas: Linha do tempo, sobre, amigos, fotos
e mais. Cada aba, ao ser clicada, apresenta informações na vertical, como por exemplo a que
está aberta na figura (1) com o título Linha do tempo. Nela, as postagens aparecem, desde
postagens do próprio dono do perfil como de seus amigos.
Destacamos ainda a descrição do perfil, na coluna à esquerda, onde o usuário da rede
descreve suas informações principais como em uma biografia. Essa descrição é importante
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para esta atividade fosse realizada, pois é um espaço de retextualização do personagem que
agora habita o espaço virtual.
Vejamos que no caso da figura (1) os alunos responsáveis pelo perfil fake da
personagem Rita Baiana elegeram como informações importantes sobre a personagem o fato
dela trabalhar na “estalagem do João Romão” dono do cortiço que insiste em chamá-lo de
estalagem, morar na cidade do Rio de Janeiro, e ser da natural de Salvador, conforme descrito
na obra. Outras informações como data de nascimento e escolaridade foram criadas pelos
alunos, portanto são fictícia, já que não era possível identificar essas informações na obra.
Um fato curioso em (1) é o “status” de relacionamento, ferramenta muito utilizada
nesta rede social. Os alunos, para manter a fidelidade com o enredo da obra, descreveram a
personagem com o status de “relacionamento sério” com o capoeirista Firmo, retextualizando
cenas do livro. Quem leu a obra O Cortiço sabe que a personagem tinha um relacionamento
com o capoeirista Firmo e que também teve um envolvimento amoroso com outro
personagem, o português Jerônimo, porém não foi informado nessa descrição qual dos dois
personagens ela mantinha esse “status” de relacionamento, a ocultação da informação sobre
quem é a pessoa com quem possui um status de relacionamento é possível para os usuários no
Facebook. Essa ferramenta presente no Facebook foi utilizada de forma criativa para
expressar a compreensão dos alunos sobre essa informação do texto fonte.
É válido lembrar que todas essas informações que foram mostradas no perfil de Rita
Baiana (figura 1) podem ser ocultadas, ou seja, não ficar a vista para os demais usuários, ou
então ocultar apenas uma parte delas.
Além desse perfil (1) temos ainda outra forma de visualização de perfil de Facebook,
conforme veremos agora em (2). Na linha horizontal da figura (1) temos a aba “amigos”, esta
ao clicarmos nos remeterá a outra página de Facebook na qual será possível a visualização de
todos os amigos do usuário. Nessa nova página o navegante que deseja conhecer outro usuário
poderá visualizá-lo de forma rápida e resumida passando apenas o curso do mouse sobre o
nome do usuário que deseja, e assim é possível verificar um breve resumo sobre o usuário da
conta.
Figura 2

Disponível em: https://www.facebook.com/groups/100955750249946/members/. Acesso em: 09 mai 2106
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Na figura (2) outra forma de visualização de perfil fake desta vez do personagem
Miranda. Após clicarmos na aba “amigos” na figura (1) somos direcionados para essa página
(2), nela temos todas as pessoas que são amigas de Rita Baiana no Facebook. Vejamos que ao
passar o curso do mouse sobre cada amigo de Rita surge um perfil resumido dele. Quando
isso acontece é possível observarmos também a quantidade de amigos em comum entre os
dois usuários destacados em forma de link na cor azul. Esse link ao clicados direcionará o
navegante para a página de outro usuário do Facebook.
Abaixo, em (2) vemos apenas poucas informações sobre o usuário daquela conta,
sendo elas apenas a informação quanto à profissão e a foto de perfil da personagem. Essas
informações são básicas e caso, para o usuário visitante, não seja suficiente ele pode está
acessando o perfil completo para obter mais informações.
Figura 3

Disponível em: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009518780504&fref=pb_other. Acesso em: 09
mai 2016.

Na figura (3) analisamos o perfil do personagem Miranda, um comerciante português
que mora no Rio de Janeiro, vizinho de seu grande inimigo, João Romão, o dono do cortiço.
As informações descritas são semelhantes às do perfil fake de Rita Baiana, salvo nos campos
que compreende os detalhes sobre o emprego, status de relacionamento e o local onde nasceu.
No perfil de Miranda (3) também existe uma foto de capa e de perfil. Na linha do
tempo no campo destinado para as informações de onde trabalha está descrito que ele é
“proprietário/administrador na empresa casa de tecidos – O Miranda”, que é casado, nesse
campo também não fica a mostra quem é a sua esposa, e o local de nascimento agora é
Lisboa. Mais uma vez percebemos como os alunos do projeto procuram retextualizar à obra o
máximo possível no Facebook, usufruindo-se dessas informações básicas retiradas do texto
fonte para o perfil de Facebook.
Em (3) as informações são as mesmas que na figura (1), da personagem Rita Baiana. O
que queremos apontar aqui agora são os campos em que consistem as descrições do perfil dos
personagens. Observando a coluna da aba “linha do tempo” nas duas figuras (1) e (2) vemos
ícones que simbolizam cada informação do perfil do usuário. Esses ícones, disponíveis na
lateral esquerda de cada linha do tempo são representativos da realidade, ou seja, ícones
convencionais, já que imitam ou remete a objetos do cotidiano.
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Observem na coluna da aba “linha do tempo” em (1) e (3) que a mala representa a
profissão ou o local onde o usuário trabalha; a casa o local onde mora; o coração representa o
status de relacionamento; o calendário a data de nascimento; a escola quer dizer a
escolaridade ou a instituição onde estudou; o ícone em que aparece a sombra de duas pessoas
que dizer que os usuários são amigos no Facebook. Além desse ícone temos um que simboliza
um ponto fixo, este quer dizer que o local de origem do usuário. Portanto, além dos recursos
linguísticos temos então esses ícones, que podem ser considerados como recursos não
linguísticos que compõe o perfil de Facebook.
Visto as observações descritas na linha do tempo de um usuário de Facebook, ainda
temos outras informações. Estas são mais completas e também podem ser ocultadas ou não
pelo dono da conta. Vejamos agora na figura (4), representada pelo perfil de Bertoleza, a
escrava que vive com João Romão:
Figura 4

Disponível em:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009671897436&sk=about&section=bio&pnref=about. Acesso
em: 09 mai 2016.

Na figura (4), vejamos na aba que se encontra na horizontal da imagem descrita como
“Sobre”, logo seguido da aba “linha do tempo”, nessa aba teremos acesso a informações mais
detalhadas do perfil da personagem Bertoleza. Vejamos que na vertical encontramos a aba
“Detalhes dobre Bertoleza”, nessa aba o usuário de Facebook pode escrever um pequeno
resumo sobre a sua vida e personalidade. No caso de Bertoleza ela escreve em seu perfil que é
“uma escrava de ganho”, trabalha na rua com vendas de comidas que ela mesma prepara e que
repassa grande parte do valor que recebe com as suas vendas para o seu dono. Para
compreendermos o que Bertoleza escreveu sobre si temos que novamente nos remeter a obra.
Na história Bertoleza é uma escrava, que pensa ser alforriada, acredita ainda que vive uma
paixão com o dono do cortiço, o senhor João Romão, um comerciante avarento e egoísta que
sente vergonha da companheira por ser negra e andar sempre suja e maltrapilha, visto que
Bertoleza é uma mulher trabalhadora e tudo que ganha com suas vendas repassa para o João
Romão sem questionamentos. Mais uma vez observamos a retextualização da obra no perfil
fake da personagem Bertoleza, os alunos responsável pela construção do perfil de Facebook
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da personagem procuraram resgatar todas as informações possível na obra original para o
meio virtual.
Além desse campo em que o usuário do Facebook pode escrever um pouco sobre si
ainda temos outros campos em que traz informações básicas do dono da conta, como trabalho,
escolaridade, lugares que a pessoa morou, informações básicas de contato (e-mail e telefone),
família e relacionamento, detalhes sobre o usuário e acontecimentos de sua vida. Nenhuma
dessas abas é obrigatória o preenchimento por parte do dono da conta, e estas ele também
pode deixar ocultadas, impedindo dessa forma que outros usuários a visualizem. Assim tanto
a figura (4) quanto as figuras (1) e (2) são possibilidades diferentes de visualização de um
perfil de Facebook
Todas as imagens analisadas aqui são apenas alguns perfis fakes produzidos pelos
alunos, a fim de investigar como essas informações já pré-estabelecidas da RSI Facebook
permite que o usuário da conta acrescente informações sobre si mesmo de modo que os
demais usuários da rede de Facebook possam conhecer mais um do outro. Essas informações
não podem ser modificadas, no máximo são ocultadas pelo dono da conta.
4. CONCLUSÃO
O trabalho aqui apresentado mostrou uma visão geral do gênero perfil de Facebook.
Com ele podemos observar que além de serem gêneros compostos por uma gama de recursos
multimodais presentes no ciberespaço, alguns deles são mais fixos, mesmo que unidos de
imagens e/ou códigos imagéticos conforme discutimos nessa pesquisa. Ao analisarmos esses
perfis fake com o intuito de observarmos como se compõe e se estrutura o gênero perfil em
uma Rede Social da Internet concluímos que o gênero perfil de Facebook pode ser comparado
a um formulário virtual, porém composto por uma gama muito maior de informações e de
recursos online, como a possibilidade do hiperlink que direciona o usuário para outra página.
Nesse perfil o usuário tem a oportunidade de optar pela obrigatoriedade em preenchê-lo ou
não, deixando oculto ou visível aos visitantes do seu perfil.
Os recursos linguísticos e não linguísticos estão presentes a todo o momento, com uma
união de imagens e escrita ocupando um mesmo espaço, porém vemos que a linguagem
escrita ainda é o centro da comunicação e da interação com as informações apresentadas pelo
usuário de Facebook. A possibilidade do usuário de Facebook em adicionar uma foto/imagem
em seu perfil e/ou em sua capa de perfil torna o perfil mais característico do dono conta. A
multimodalidade permite ainda ao navegante da RSI uma amplitude maior de visualização da
página, quebrando a rigidez e a linerialidade da leitura do gênero.
Ao olharmos também para a atividade de retextualização da obra O Cortiço realizado
pelos alunos do 1º ano do ensino veremos que o projeto possibilitou uma aproximação das
práticas tradicionais de leitura e compreensão de um texto literário com o gênero digital, este
até então era visto pelos discentes apenas como uma rede social com finalidade para interação
entre amigos. A possibilidade de crescimento e de reconhecimento de um gênero novo sendo
levado para dentro da sala de aula ampliou os olhares dos jovens em compreenderem mais
sobre o surgimento das novas tecnologias, a sua funcionalidade no meio acadêmico e o
reconhecimento da diferença existente entre um gênero off-line e um gênero online.
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SEMÂNTICA FORMAL: DESCRIÇÕES DO PORTUGUÊS
BRASILEIRO
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RESUMO
Este trabalho desenvolve-se na área da Semântica Formal, área que investiga capacidade humana de interpretar
qualquer sentença da língua, por meio de uma metalinguagem baseada na lógica e na matemática. Seu objetivo é
investigar quais as contribuições desse campo de estudo para a descrição linguística do PB. Assim, a proposta de
investigação originou-se da hipótese de que há atualmente um volume relevante de descrições do PB realizadas a
partir da Semântica Formal, mas que ainda é pouco divulgado na academia. Desse modo, será realizado um
levantamento das descrições linguísticas realizadas nessa área de 2008 até 2014, período que corresponde à nova
geração de semanticistas formais do Brasil. Para tanto, circunscreve-se em um estudo exploratório, que adota
como procedimento a pesquisa bibliográfica. A abordagem teórica desse estudo apoia-se na discussão
dos seguintes trabalhos: (2003), Müller, Negrão & Foltran (2003), Cançado (2012), Oliveira (2001), Ilari (1985),
Borges Neto (2015), Basso (2013). Como resultado, apresentamos um levantamento dos trabalhos defendidos na
área no período compreendido entre 2008 e 2014, que poderão subsidiar estudos posteriores nesse campo de
estudo.
PALAVRAS CHAVES: Linguística. Semântica Formal. Descrições linguísticas. Português brasileiro.

1. INTRODUÇÃO
A proposta deste artigo se insere no projeto intitulado “A Semântica Formal no Brasil:
descrições linguísticas”, pertencente a pesquisa na área de Semântica Formal, desenvolvido
através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da Universidade Estadual
do Piauí (PIBIC/UESPI).
A Semântica é a área da Linguística que estuda o significado das línguas naturais. Seu
campo de estudo adota várias concepções sobre a noção de significado. Segundo Pires de
Oliveira (2006), diferentes concepções de significados levam a diferentes formas de
descrevê-lo. Dessa maneira, há várias semânticas e cada uma seleciona uma determinada
noção para apreender o significado, de acordo com seu objetivo de estudo. Como exemplo,
podemos citar a Semântica da Argumentativa, a Semântica Cognitiva e a Semântica Formal
etc.
A Semântica Argumentativa, também conhecida como Semântica da Enunciação,
busca explicar o significado como resultado do jogo argumentativo criado pela linguagem. A
Semântica Cognitiva, por sua vez, tem como objetivo entender a construção do significado a
partir da relação entre a linguagem e a mente humana. Já a Semântica Formal, doravante SF,
foco desse artigo, é uma ciência que investiga a capacidade humana de interpretar qualquer
sentença da língua.
A Semântica Formal propõe uma abordagem de análise do significado referencial,
resultante da sua relação da linguagem com o mundo. Considerada uma ciência nova, com
cerca de 50 anos, é uma área enraizada no silogismo aristotélico, na filosofia da linguagem e
Aluna graduanda do 7º período do curso de Licenciatura Plena em Letras Português pela Universidade
Estadual do Piauí – UESPI. E-mail: caroline08life@hotmail.com
98
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na lógica moderna. Historicamente, Gottolob Frege (1848-1925) é o filósofo, matemático e
lógico, considerado o pai da área em questão.
Através de uma metalinguagem inspirada na lógica-matemática, a Semântica Formal
defende a descrição do significado, composto por duas partes: sentido e referência. Um dos
principais postulados dessa semântica compreende que as sentenças se estruturam de forma
lógica, sendo seu objetivo fornecer as condições de verdade de uma sentença de determinada
língua, isolada de seu contexto.
A centralidade metodológica da Semântica Formal se dá pelo Princípio da
Composicionalidade. Segundo Borges Neto; Müller e Pires de Oliveira (2012), esse princípio
tem duas faces: de um lado, afirmam que o significado de uma expressão é resultado da
combinação particular dos significados de suas partes; de outro, que operações sintáticas e
construção de significados acontecem simultaneamente, em paralelo.
A proposta de investigação deste artigo originou-se da hipótese de que, atualmente, há
um volume relevante de descrições do Português Brasileiro (PB) realizadas na perspectiva da
Semântica Formal ainda pouco divulgadas na academia. Acredita-se que há vários trabalhos
relevantes publicados sobre o PB nessa área, frutos da atual geração de semanticista que
necessitam de divulgação no meio acadêmico.
Assim, o objetivo deste artigo é investigar as contribuições da Semântica Formal para
a descrição linguística do PB que culminaram em dissertações no período de 2008 a 2014.
Por conseguinte, tem como objetivos específicos descrever o percurso histórico da Semântica
formalista, esclarecer seus pressupostos teóricos e elaborar um quadro geral contendo os
aspectos gramaticais do PB descritos sob essa perspectiva, os autores e as obras.
Esta pesquisa circunscreve-se em um estudo exploratório acerca das contribuições da
Semântica Formal para a descrição linguística do PB, que adota como procedimento a
pesquisa bibliográfica, na qual foi realizado um levantamento dos estudos produzidos no
Brasil sobre Semântica Formal. Para êxito do intento deste trabalho, serão utilizadas as
discussões bibliográficas basilares que ajudaram a solidificar o campo da Semântica Formal
no PB como: Chierchia (2003), Cançado (2012), Pires de Oliveira (2006), Neto, Müller &
Oliveira (2012) Basso (2013), dentre outros.
Esse artigo segue organizado da seguinte forma: Na seção 1, “Semântica Formal:
aspectos teóricos”, apresentamos os aspectos teóricos da área. Na seção 2, “Semântica
Formal: breve percurso histórico”, buscamos traçar um panorama geral sobre a história da SF.
Na seção 3, “Semântica Formal no Brasil”, traçamos o percurso histórico da área no meio
acadêmico brasileiro. Na seção 4, “Semântica Formal no Brasil: descrições linguísticas”
mostramos as descrições linguísticas realizadas no português brasileiras, identificando os
aspectos gramaticais abordados. Finalmente, nas considerações finais, discutimos os dados
encontrados na pesquisa e os objetivos alcançados.
2. SEMÂNTICA FORMAL: ASPECTOS TEÓRICOS
A Semântica Formal é a área da linguística que investiga o significado das palavras e
sentenças de uma língua. Assume que a linguagem é uma capacidade inata da espécie humana
baseada em um conhecimento específico que o falante tem sobre a língua e a linguagem.
(CANÇADO, p. 17, 2012). E que a língua é constituída por um conjunto de palavras e de
regras que governam a combinação das palavras. (CHIERCHIA, 2003, p. 45)
A Semântica Formal é a área dos estudos do significado que procura entender a
construção do significado fora do contexto linguístico. Consoante com essa proposta, Neto,
Müller & Oliveira (2012) destacam que
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uma maneira alternativa de definir a semântica é identificar sua agenda de estudos.
Não se trata de entender o significado – essa é uma noção muito vaga e difícil de ser
explicitada –, mas de descrever e explicar uma capacidade que os falantes de qualquer
língua têm e que podemos observar empiricamente: sua capacidade de compreender
qualquer sentença da sua língua. (NETO; MÜLLER; OLIVEIRA, 2012, p.124)

Por esse viés de pensamento, a Semântica Formal, para explicitar a capacidade do
falante de interpretar as sentenças, valida os seguintes pressupostos: (i) as línguas são
composicionais; (ii) as sentenças se estruturam logicamente e (iii) a linguagem é o meio que
nos permite alcançar uma referência no mundo. (CANÇADO, 2012)
Sobre os pressupostos citados, dizer que as línguas são composicionais significa que
a ordem das palavras e de outros aspectos da estrutura gramatical influenciam na produção de
significado das sentenças. Esse pressuposto prevê que para deduzir o significado de uma
sentença, é preciso conhecer o significado de suas partes, bem como as regras que definem
como combinar tais partes.
Assim, cabe Semântica Formal enunciar o modo que se dá a relação de dependência
existente da ordem das palavras e outros aspectos do significado oriundos da estrutura
gramatical das sentenças. Em consequência, de acordo com Basso (2013),
um dos resultados disso é que nesses cinquenta anos aprendemos muito com a
Semântica Formal sobre o funcionamento das línguas naturais, a ponto de alguns
autores proporem universais e parâmetros semânticos, em paralelo ao que ocorre
com a Sintaxe Gerativa [...]. (BASSO, 2013, p. 137)

Quanto ao segundo pressuposto, afirmar que as sentenças se estruturam logicamente,
entende-se que o significado das sentenças é influenciado pela ordem das palavras dispostas e
dos aspectos da estrutura gramatical que compõem as sentenças. Em relação ao terceiro
pressuposto, a linguagem é o meio que nos permite alcançar uma referência no mundo,
significa dizer que a Semântica Formal concentra seus estudos na relação existente entre o
mundo e essas expressões linguísticas.
No viés dos semanticistas formais, a língua é composicional, justamente, por ser
formada por essas expressões linguísticas, divididas em dois tipos: argumento, expressão
linguística com significado saturado, como no caso dos nomes próprios, que possuem
referência fixada; e predicado, expressão linguística com significado insaturado, que necessita
de um argumento para ser saturado, como, por exemplo, os verbos de predicação verbal
transitiva, que exigem os complementos verbais, para que a sentença vincule uma referencia
no mundo.(BASSO et al., 2009)
A esse respeito, a relação de referência é a vínculo firmado entre uma expressão
linguística e um objeto (no sentido amplo do termo) no mundo (CANÇADO, 2012). O
"objeto", por sua vez, são objetos ou indivíduos com referente particular no mundo,
apreendidos matematicamente. Daí nasce à relação entre lógica estrutural da organização das
sentenças com as condições de verdade.
Buscar as condições de verdade é interpretar as sentenças e saber o seu significado em
determinado contexto linguístico. Identificar como atribuída essas condições de verdade é um
dos enfoques mais relevante das ideias da Semântica Formal, assim afirmam Neto, Müller &
Oliveira (2012),
a semântica tem o compromisso de descrever essa capacidade que os falantes têm de
atribuir condições de verdade a qualquer sentença de sua língua, mesmo uma que ele
jamais tenha ouvido antes, utilizando como metalinguagem uma linguagem
lógica, arregimentada, porque pretendemos que nossos cálculos sejam avaliados
pelos nossos pares. (NETO; MÜLLER; OLIVEIRA, 2012, p. 126)
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Considerando esses três pressupostos, a Semântica Formal desconsidera do estudo do
significado de palavras e sentenças aspectos como: a intenção do falante e os fatores
extralinguísticos, corriqueiros nas situações comunicativas advindos da entonação da fala
(prosódia), expressão facial, gestos e expressão corporal.
Para essa perspectiva, o significado é um termo composto de duas partes: sentido e
referência. Todas as expressões naturais de uma língua apresentam sentido e referência. Isso
posto, referência é aquilo que a língua representa no mundo em uma dada ocasião. É uma
entidade apontada por uma expressão linguística em determinado contexto de uso e sentido é
o modo como a expressão linguística nos apresenta a entidade que ela nomeia. É uma
proposição, conteúdo informacional que captamos ao nos comunicar. É o que nos capacita a
efetivar a comunicação com o outro. (CANÇADO, 2012)
Assim, verifica-se que a Semântica Formal é uma área da Semântica que trouxe
concepções importantes para o estudo sistemático do significado linguístico. Então, consoante
com tal afirmação, é que se pretende com este artigo reunir, com intuito de auxiliar na
disseminação dessa ciência, uma parcela do notório legado de contribuições da SF, em
particular as atuais descobertas linguísticas produzidas no Brasil.
3. SEMÂNTICA FORMAL: BREVE PERCURSO HISTÓRICO
É inegável o fato de que a significação está presente na matriz de todos os fenômenos
linguísticos. Para a Semântica Formal, o significado é resultante dos processos referenciais,
ou seja, é criado assumindo a relação da linguagem com o mundo. Nesse contexto, a origem
da Semântica Formal está relacionada à reflexão lógica moderna, ao silogismo aristotélico e a
Filosofia.
A priori, Aristóteles desenvolveu seus estudos, mostrando as relações do significado,
independentemente do conteúdo das expressões linguísticas, assim se tornou o pioneiro nesse
tipo de estudo. Neto, Müller & Oliveira (2012) colocam
numa perspectiva mais próxima temporalmente, a semântica formal descende da
vertente analítica e lógica da filosofia, uma tradição que tem Frege, Russell, Carnap,
Wittgenstein, Tarski, Quine, Davidson, Kripke, Hintikka e Montague, para citar
apenas alguns de seus expoentes [...]. (NETO; MÜLLER; OLIVEIRA, 2012, p. 128)

Diante dessa base histórica, dá-se o início ao surgimento da formação da Semântica
Formal, com o alemão filósofo, matemático e lógico, Gottolob Frege (1848-1925),
considerado, por alguns teóricos, como o pai dessa ciência. Ele é o responsável por inaugurar
as contribuições da SF para o estudos do significado, sob o foco linguístico. Apesar de que
para Neto, Müller & Oliveira (2012)

é curioso notar que até um certo momento a maioria dos lógicos e dos linguistas não
acreditou que a lógica fosse aplicável ao estudo das línguas humanas.[...] E, para
alguns linguistas, as linguagens formais são estruturalmente muito diferentes das línguas
humanas; por exemplo, as linguagens lógicas[...]. (NETO; MÜLLER; OLIVEIRA,
2012, p. 127)

Gottolob Frege, sendo um dos principais percussores dos conhecimentos da SF, toma
como base o modelo lógico, que formaliza a ideia dos quantificadores e distingui as noções de
sentido e referência. Sobre o renomado semântico formalista, Oliveira (2006, p.20) delineia
que: "Frege nos legou pelo menos duas grandes contribuições: a distinção entre sentido e
referência e o conceito de quantificador."
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Apesar de, historicamente, a Semântica Formal anteceder outras perspectivas adotadas
para o estudo semântico do significado, as pesquisas desenvolvidas nessa área são recentes.
Desse modo, com cerca de 50 anos de estudos acadêmicos, ela é considerada uma ciência
nova. Todavia, é relevante lembrar, que mesmo assim, conta com um legado significativo
para as investigações linguísticas.
Analisando a língua ante esse olhar novo sobre a língua, a Semântica Formal agrega
conceitos advindos da matemática e da lógica para demonstrar a materialidade de suas
significativas pesquisas, empregando uma linguagem exata. Dentre os representantes
linguísticos que fomentaram a SF, Basso (2013, p.135) observa que: "Bertrand RusselI (18781970), que num texto de 1905, certamente um dos textos filosóficos mais importantes do
século XX, aplicou as ideias de Frege e algumas desenvolvidas [...] para a analise do artigo
definido em inglês (the) [...]".
Sobre a pesquisa de Bertrand Russell, Basso (2013) ressalta-a como um exemplo de
análise significativa de “como empregar as ferramentas lógicas” para o estudo do significado
nas línguas naturais e suas formas, como sentenças da língua.
Seguindo a tradição formalista, a Semântica Formal implanta como noção fundamental
para o entendimento do significado a atribuição das condições de verdade. Essas relações
formais ou lógicas são usadas para entender o significado, o que consequentemente, consagra
mais uma ideia da referida semântica: atribuir a interpretação da significação das sentenças,
fora do contexto extraliguístico (CANÇADO, 2012). As noções fundamentais da Semântica
Formal foram articuladas por vários posicionamentos teóricos, dentre eles, pode-se salientar
[...] por filósofos como Donald Davidson (1917-2003) e Richard Montague (19301971), entre fins de 1960 e começo de 1970; eles, e outros pesquisadores, deram
importantes passos filosóficos e técnicos para o estabelecimento da Semântica
Formal. Davidson (1967) talvez tenha sido um dos primeiros a relacionar uma teoria
do significado com Sintaxe Gerativa proposta por Chomsky, [...] (BASSO, 2013, p.
136)

Outros pesquisadores também foram essenciais para solidificação das conjecturas da
Semântica Formal, dentre eles vale citar: Max Cresswell, Terence Parsons, que seguiriam as
posicionamentos definidos por Montague. Este foi o linguísta responsável por consolidar os
maiores progressos no campo, apesar de ter sido muito criticado por lógicos e linguístas.
Conforme, os conceitos de Montague foi possível expandir o que se entendia, sobre as
estruturas linguísticas.
Montague conseguiu desenvolver a Gramática de Montague, que discutia a noção de
semântica e sua relação com o campo de estudo da sintaxe. As concepções de Montague,
atraíram vários outros pesquisadores, assim como cita Neto, Müller & Oliveira (2012)
essa terceira via pareceu atraente a alguns jovens linguistas, como Barbara Hall
Partee, Emmon Bach e Robin Cooper, por exemplo, que passaram a escrever ensaios
em que comparavam a gramática de Montague[...], mostrando as vantagens que a
nova abordagem poderia trazer à investigação linguística. (NETO; MÜLLER;
OLIVEIRA, 2012, p. 131)

Mais contribuições significativas sobre as línguas naturais para a história da Semântica
Formal, encontra-se na figura da pesquisadora Barbara Partee, que ao unir e articuladas as
ideias já descritas, de modo empírico, conseguiu mostrar como o fazer semântico das línguas
naturais pode se efetivar estabelecendo uma conexão entre os estudos de Chomsky e
Montague.
Outras ideias incorporadas a Semântica Formal advêm dos postulados do
estruturalismo saussuriano e das concepções de Chomsky. Em relação ao estruturalismo,
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pode-se pontuar a noção de língua como um sistema. Já Chomsky, nota-se, em conformidade
com Basso (2013) que: "a contribuição de Chomky é, a um só tempo, individualizar a
estrutura linguística de sistemas lógicos mais tradicionais, por ela [...], podemos falar de
estrutura linguística sem nos remeter, por exemplo, ao entorno social (BASSO, 2013, p. 137)
No final de 1970, os postulados que desenham a proposta da SF, bem como seu
enfoque teórico se difundem. Uma outra linguista fundamental para a Semântica Formal foi
Irene Heim, considerada a criadora de mais uma nova perspectiva sobre a Gramática de
Montague, agregando a interpretação das sentenças, conforme a forma lógica advinda da
Sintaxe.
A constituição da Semântica Formal expõe uma perspectiva complexa sobre a
construção do significado, no que diz respeito a denotação das expressões linguísticas, e como
se calcula logicamente o significado dessas expressões respeitando o significado das partes. A
Semântica Formal contribuiu para desenvolvimento de estudos acerca da faceta referencial
das línguas naturais, e por conseguinte, favoreceu ao abrir espaço para compreensão mínima
do que se entende por interpretação de determinada palavra e sentença.
Diante do percurso histórico traçado nessa seção acerca da Semântica Formal,
evidencia-se a notoriedade dessas descobertas linguísticas que fundamentaram e continuam a
fundamentar essa área da Semântica. Assim, fica explícito as pertinentes contribuições desses
pesquisadores para fomentação não apenas da área, mas também para a ampliação das
pesquisas sobre o funcionamento da língua.
4. SEMÂNTICA FORMAL NO BRASIL
Na literatura sobre Semântica Formal, conforme Borges Neto, Müller & Pires de
Oliveira (2012), a década de 1970 vivenciou uma mudança na maneira de enxergar o objeto
de estudos da semântica, que permitiu o estabelecimento de uma nova agenda de estudos. A
SF conta com inúmeros pesquisadores atuantes de reconhecimento internacional.
No Brasil, apenas a partir da década de 70 que a história da Semântica Formal passa a
dá inicio a essas pesquisas. Nessa época, estavam formando o Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL) e o currículo da graduação em Linguística da Unicamp. "Essa história só
pode ser contada se passarmos por Rodolfo Ilari, Marcelo Dascal e Carlos Franchi." (NETO;
MÜLLER & OLIVEIRA, 2012, p. 122)
Apesar de que alguns teóricos ainda considerem que muitos trabalhos sobre o enfoque
da Semântica formal no Brasil estão ainda no apenas início, de lá pra cá, a área tem se
desenvolvido, de modo, relevante, principalmente, com o surgimento de uma terceira geração
de semanticistas no Brasil. Segundo Neto, Müller & Oliveira (2012) afirma que
a Semântica Formal feita no Brasil de hoje começa a se inserir internacionalmente. Em
2012, no Brasil, duas conferências internacionais serão realizadas em torno da
semântica e, hoje, existem semanticistas formais em instituições distintas como
UESPI, UFRJ, USP, UFPR, UFSC e UFRGS, entre outras. Essa é, pois, uma história de
desafios e conquistas. (NETO; MÜLLER; OLIVEIRA, 2012, p. 122)

No final dos anos 90, a SF recebeu um grande avanço, principalmente devido a
promoção de eventos na área no Brasil. Para entendermos, são pertinentes aqui as palavras de
Neto, Müller & Oliveira (2012)
vários eventos que permitiram esse florescimento da semântica no Brasil. [...] A
semântica formal nacional ganhou um grande impulso com a organização por Ana
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Müller, em 2000, do primeiro Workshop on Formal Linguistics na Universidade de
São Paulo. (NETO, MÜLLER & OLIVEIRA, 2012, p. 137)

Em português, nota-se que há diversas publicações com temas interessantes, seja no
formato de como artigos, teses, capítulos de livros sobre os fenômenos linguísticos, abordados
pela SF.
Historicamente, os Workshops realizados no Brasil deram o início ao fortalecimento
dos estudos no referido campo, até que, mas tarde, em 1999, após uma reunião em Curitiba,
passa-se a inserir a Semântica Formal na pesquisa nacional. Essa reunião proporcionou uma
intensificação dos congressos nacionais, com a participação de linguístas que se interessavam
e propagavam a perspectiva da área, à exemplo, Rodolfo Ilari, Ana Müller, José Borges Neto,
Maria José Foltran, Márcio Guimarães. No Brasil, para Neto, Müller & Oliveira (2012, p.138)
talvez a primeira publicação em Semântica Formal no Brasil tenha sido a pequena
introdução realizada por Ilari e Geraldi (1991), mas foi após esse encontro que as
publicações ganharam relevo: o manual de Pires de Oliveira (2001), a publicação da
tradução de Chierchia (2003), realizada por Ilari, Pagani e Negri, a coletânea de
artigos organizada por Müller, Negrão e Foltran (2003), entre outros que se
seguiram. Durante esse período, o grupo de ex-alunos formou uma nova geração de
alunos, da iniciação científica até o doutorado. (NETO; MÜLLER; OLIVEIRA,
2012, p. 138)

Em virtude disso, percebe-se que pouco se sabe a respeito das novas noções sobre as
línguas desenvolvidos pelos semanticistas da SF. Esse fato prejudica o fazer cientifico, já que
se desconhece-se as descobertas, atualmente, e as novas perspectivas e conceitos advindos dos
atuais estudos, que se localizam distantes dos leitores, que se interessam em aprofundarem em
mais detalhes sobre a variedade de estudos da Semântica Formal, produzidos nacionalmente.
Muitos trabalhos, sob a ótica da Semântica formal ainda precisam ser difundidos para
que o que já foi começado possa ser dado uma continuidade progressiva a esses estudos.
Assim, por conta desses diversos fatores apresentados, que advoga-se pela necessidade de
ampliar a divulgação em relação a essa terceira geração de semanticista, para consolidar o
projeto da Semântica Formal em entender a capacidade humana de interpretar diversas
sentenças das línguas naturais.
A proposta desta pesquisa possibilitará compreender o quanto a Semântica Formal é
um campo de estudo vasto e diversificado. Para tanto, também é preciso traçar um panorama
organizado que aponte desde a parte inicial dos estudos até essa nova geração de linguístas,
para que desperte o interesse por essa área de pesquisa e possa contribuir para fundamentar
outros trabalhos sobre a língua, no meios acadêmicos, familiarizando-os nessa área.
5. A SEMÂNTICA FORMAL NO BRASIL: DESCRIÇÕES LINGUÍSTICAS
As atuais descrições do PB realizadas sob a perspectiva da Semântica Formal no Brasil
compõem uma literatura significativa para o desenvolvimento dos estudos linguísticos. Esta
pesquisa circunscreve-se, segundo a classificação de Gil (2012), em um estudo exploratório,
de cunho qualitativo, acerca das contribuições da Semântica Formal para a descrição
linguística do PB, que adotou como procedimento a pesquisa bibliográfica e assumiu como
método de abordagem o hipotético-dedutivo.
Nessa lógica, elaborou-se um quadro geral com as teses de doutorado defendidas até a
presente data na perspectiva da referida área, que demonstramos a seguir:
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TABELA 1 – LEVANTAMENTO DAS PESQUISAS
ANO

2008

2009

2010

2010

2011

2012

TESES DE
DOUTORADO

RESPONSÁVEIS PELA
PESQUISA

Autor(a): Ronald Taveira da Cruz
Orientador(a): Roberta Pires de
O singular nu e a (pseudo) Oliveira
incorporação no PB.
Co-orientador:
Maximiliano
Guimarães
Instituição:Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC
Autor(a): Ana Paula Quadros
O efeito grau máximo
Gomes
sobre os domínios: como Orientador(a): Ana Lúcia de
todo modifica a relação
Paula Müller
argumento-predicado
Instituição: Universidade de São
Paulo – USP
Autor(a): Luisandro Mendes de
Comparativas
Souza
Quantificacionais no
Orientador(a): Roberta Pires de
português brasileiro:
Oliveira
semântica e sintaxe.
Instituição: Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC
Autor(a): Nize da Rocha Santos
Paraguassu Martins
A contabilidade dos
Orientador(a): Ana Lúcia de
nomes no português
Paula Müller.
brasileiro
Instituição:Universidade de São
Paulo – USP
Fundamentos para uma
Filosofia da Linguística:A
Autor(a): Rodrigo Borges de
controvérsia sobre a
Faveri
natureza do componente
Orientador(a): José Borges Neto
semântico e o conceito de
Instituição:Universidade Federal
estrutura profunda em
do Paraná- UFPR
Gramática Gerativa
Transformacional.
Autor(a):
Roberlei
Alves
Bertucci
Uma análise semântica
Orientador(a): Ana Lúcia de
para verbos aspectuais em Paula Müller
português brasileiro
Instituição:Universidade de São
Paulo –USP
A manifestação das
noções de ignorância e de
conhecimento no

Autor(a): Lidia Lima da Silva
Orientador(a): Ana Lúcia de
Paula Müller
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ASPECTO
GRAMATICAL
Substantivos nomes nus no
singular

Pronome - ‘todo’

Advérbio – ‘mais’

Substantivos –
massivos contáveis
e não contáveis

Pesquisa
metateórica.
Não aborda
aspectos
gramaticais.

Verbos aspectuais

Pronome
indefinido variável

2013

2014

português brasileiro: o
caso de algum e (um)
certo

Instituição:Universidade de São
Paulo –USP

Ainda há o que fazer, mas
já não mais aqui!Uma
análise semânticopragmática de ainda e já
não mais

Autor(a): Letícia Lemos Gritti
Orientador(a): Roberta Pires de
Oliveira
Instituição:Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC

Ser/Estar +atributos em
PB e espanhol.

Autor(a): Telma Aparecida Félix
Mata Ccori
Orientador(a): Ana Lúcia de
Paula Müller
Instituição:Universidade de São
Paulo –USP

Advérbio – ‘ainda’

Verbo

De acordo com Neto, Müller & Oliveira (2012, p.138), “a Semântica Formal ganhou
nesses anos um lugar de respeito na pesquisa nacional em linguística e dá seus primeiros
passos internacionais”. Esses pesquisadores são responsáveis por contar no artigo “A
semântica formal das línguas naturais: histórias e desafios”, publicado na Revista Estudos
Linguísticos, em 2012, a história das pesquisas da área no Brasil e no mundo, desde 1970.
Consoante com as ideias desenvolvidas pelos semanticistas citados, é fato que, de lá
para cá, já sugiram novas propostas de pesquisas que passaram a compor a história da
Semântica Formal na linguística. Nesse viés, é inegável que haja um rol de contribuições
importantes originadas dos estudos teóricos da Semântica Formal que compõem a linguística
brasileira.
Sobre os aspectos gramaticais abordados nas pesquisas destacamos que nos anos de
2008 e 2009, foram defendidas duas teses no campo da Semântica Formal, respectivamente:
O singular nu e a (pseudo) incorporação no PB, de Ronald Taveira da Cruz; e O efeito grau
máximo sobre os domínios: como todo modifica a relação argumento-predicado, de Ana
Paula Quadros Gomes. A primeira tese, defendida em 2008, concentra sua pesquisa na
investigação dos Nomes Nus Singular para discutir suas hipóteses sobre a incorporação
semântica no PB, nesse caso o aspecto gramatical descrito foi o substantivo. Já a segunda
tese, defendida em 2009, busca analisar os modos de organização dos domínios verbal,
nominal e dos adjetivos no PB, norteado pela a aceitabilidade de sentenças com o pronome
‘todo’. A autora dessa tese descreve as relações existentes nas sentenças que ocorre o
pronome ‘todo’.
Diferentemente dos anos supracitados, em 2010, ocorreram duas publicações na área.
A tese de doutorado intitulada de Comparativas Quantificacionais no português brasileiro:
semântica e sintaxe, do linguísta Luisandro Mendes de Souza, apresenta os resultados da
investigação acerca da semântica das diferentes estruturas das sentenças comparativas,
partindo do advérbio‘mais’. Outra tese publicada nesse ano, A contabilidade dos nomes no
português brasileiro, escrita pela semanticista Nize da Rocha Santos Paraguassu Martins,
analisa a denotação dos nomes comuns das línguas naturais, bem como os mecanismos que
licenciam contabilidade do PB, isto é, aborda os substantivos comuns.
No ano de 2011, mais duas pesquisas foram apresentadas, nesta ordem: Rodrigo
Borges de Fáveri, autor da tese Fundamentos para uma Filosofia da Linguística:A
controvérsia sobre a natureza do componente semântico e o conceito de estrutura profunda
em Gramática Gerativa Transformacional levanta discussões metateóricas sobre a história
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das polêmicas da semântica gerativa, sem ater-se a determinado aspecto gramatical; e
Roberlei Alves Bertucci, autor da tese, Uma análise semântica para verbos aspectuais em
português brasileiro,(2011) analisa os verbos aspectuais e as diferenças semânticas desses nas
construções em que constroem perífrases.
Em 2012, A manifestação das noções de ignorância e de conhecimento no português
brasileiro: o caso de algum e (um) certo, de Lidia Lima da Silva; preocupa-se em integrar a
semântica e a pragmática para descrever a relação associada às expressões linguísticas
‘algum’ e ‘(um) certo’, pronomes indefinidos, com as concepções de “[...] conhecimento,
ignorância e indiferença por parte do falante ou por parte de outro agente (como o sujeito da
sentença).” (SILVA, 2013, p. 12).
"Ainda há o que fazer, mas já não mais aqui!Uma análise semântico-pragmática de
ainda e já não mais", de Letícia Lemos Gritti foi a única tese defendida em 2013, das
selecionadas. Gritti (2013) investiga o item lexical ‘ainda’ no PB, pertencente à categoria
gramatical dos advérbios, por conseqüência a expressão ‘já não mais’, que se configura como
uma contraparte negativa, segundo a autora.
Em 2014, destaca-se a tese, Ser/Estar + atributos em PB e espanhol escrita, escrita
pela pesquisadora Telma Aparecida Félix Mata Ccori. Nela, a autora analisa o funcionamento
do verbo composto ‘estar com’ no PB em relação ‘estar con’ à língua espanhola, assim como
se dá a interpretação do verbo ‘tener’ nas construções das sentenças.
Diante do exposto, constata-se que a Semântica Formal apresenta-se como campo de
estudo promissor nos últimos anos. A partir da análise das pesquisas desenvolvidas, é possível
compreender com mais clareza como as teses de dissertações estão delineando as descrições
linguísticas sobre o PB. Além disso, percebe-se que a maioria das dissertações selecionadas
parte de uma análise baseada na descrição linguística, mediante um determinado aspecto
gramatical desenvolvendo um estudo descritivo e analítico, de caráter sincrônico.
As pesquisas apresentadas focalizam-se em determinado aspecto gramatical, assim,
pode-se destacar que as pesquisas realizadas concentraram-se em apenas quatro: substantivos,
verbo, pronome, e advérbio. Vale salientar que apenas a tese defendida por Rodrigo Borges de
Fáveri, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), A controvérsia sobre a natureza do
componente semântico e o conceito de estrutura profunda em Gramática Gerativa
Transformacional não aborda nenhum aspecto relativo às categorias gramaticais. Contudo, é
possível identificar as valiosas contribuições em relação à história da reflexão semântica
voltada para gramática gerativa, assim como as todas as teses que representam a atual geração
de pesquisas de semanticistas brasileiros.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, apresentou-se as teses de doutorado sobre o PB apresentadas no Brasil
sob a perspectiva da Semântica Formal no período de 2008 a 2014, com o objetivo de
evidenciar as contribuições dessa área para a descrição linguística do PB.
Para tanto, primeiramente, expôs-se o percurso histórico da SF no Brasil e no mundo,
juntamente como seus pressupostos teóricos. Posteriormente, buscou-se elaborar um quadro
geral contendo os aspectos gramaticais do PB descritos sob a perspectiva da SF nos trabalhos
selecionadas para o corpus. Ao analisar o quadro, como resultado, percebeu-se que os
trabalhos versam sobre a descrição e análise dos seguintes aspectos gramaticais do PB: verbo,
advérbio, pronomes, substantivos.
Além disso, notou-se que nesses trabalhos, os aspectos gramaticais analisados são
descritos levantando paralelos de como se dá o funcionamento linguístico de cada um deles
em outras línguas, como chinês, inglês, espanhol, dentre outras; a fim de entendê-los em
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outras línguas para explicar o comportamento linguístico no PB, como principal língua
focalizada nas dissertações selecionadas na área da Semântica Formal.
Diante desses resultados, conclui-se que, no Brasil, a Semântica Formal tem
contribuído significativamente para a descrição do PB, mas que apesar das descrições
apontadas, ainda há muito o que se observar no PB sob o ponto de vista dessa área. Isso
mostra que a Semântica Formal configura-se como uma boa oportunidade de pesquisa para
quem deseja conhecer sobre como se dá a produção de significado no PB, bem como para os
professores da educação básica de língua portuguesa que buscam, por meio das descrições
linguísticas, conhecer melhor a estrutura e o funcionamento do PB visando elaborar
estratégias de ensino que possam melhorar o ensino-aprendizagem de língua portuguesa.
Portanto, acredita-se que esse quadro servirá de instrumento não apenas como forma
divulgação dos trabalhos selecionados da atual geração de semanticistas, mas também
contribuirá para construção de um breve resumo da história mais recente no campo da
Semântica Formal, dos anos de 2008 a 2014, ajudando a visualizar de que forma a Semântica
Formal se insere na história das descrições linguísticas do PB.
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METÁFORAS SISTEMÁTICAS NA FALA DA MULHER VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE ANCORADA NA
ABORDAGEM DA ANÁLISE DO DISCURSO À LUZ DA METÁFORA
Monica Fontenelle Carneiro
RESUMO: A violência é hoje um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade e na sua escalada vem
atingindo taxas de mortalidade que se assemelham àquelas próprias de guerras e catástrofes. Apresentamos um
recorte de um estudo que, inserido no âmbito da Linguística Aplicada, tem como foco as metáforas sistemáticas
que emergem na fala de mulheres que são vítimas diretas da violência doméstica, buscando contribuir com dados
para o enfrentamento e consequente redução desse fenômeno. Investigamos como ideias e sentimentos relativos
à violência doméstica contra a mulher se manifestam na fala de suas vítimas. Ancoramo-nos na Análise do
Discurso à Luz da Metáfora (CAMERON, 2003, 2007a, 2007b, 2008; CAMERON; DEIGNAN, 2009;
CAMERON et al., 2009; e CAMERON; MASLEN, 2010), abordagem que entende a metáfora como local e
emersa no discurso, com dimensões diversas e capaz de revelar ideias e sentimentos de quem a usa; assim como
que a metáfora na linguagem em uso decorre de estabilidades temporárias na negociação de conceitos que
acontece entre interlocutores em um evento discursivo. O corpus desta pesquisa qualitativa, descritivoexploratória, constitui-se da transcrição da fala de seis vítimas de violência doméstica contra a mulher que
participaram de um grupo focal. Depois de coletados, transcritos e revisados, os dados foram alimentados no
Atlas.ti para sua preparação para a realização das análises. Reiterando o papel da LA na intervenção de
problemas sociais, os resultados apontam a emergência de metáforas sistemáticas na fala dessas participantes,
tais como: AÇÔES DO GOVERNO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER SÃO
MOVIMENTOS LENTOS e TOMAR UMA ATITUDE CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER É DAR UM BASTA, e sua relevância na manifestação de ideias e sentimentos das mulheres sobre a
violência doméstica que as atinge.
Palavras-chave: Linguística Aplicada. Figuratividade. Metáfora Sistemática. Violência Doméstica contra a
Mulher.

1 INTRODUÇÃO
Decorrente de uma tendência de maior conscientização da sociedade quanto aos
direitos humanos que se verificou no século XX, a violência vem se tornando, cada vez mais,
objeto de estudo dos mais diversos setores da sociedade atual como problema cuja solução
demanda urgência e políticas públicas de prevenção e combate.
A violência doméstica é marcada pela intimidade da vítima com o agressor, seja ela
um idoso, uma mulher, uma criança ou um adolescente, já que acontece no lar dos envolvidos.
Essa violência é quase sempre silenciosa e nunca tratada abertamente. Suas vítimas, por
imaturidade, medo, vergonha, constrangimento, sentimento de empatia, falta de
esclarecimento, esperança de que aquilo não se repita e até mesmo por amor, evitam tratar do
assunto, minimizam a violência sofrida e escondem as marcas da(s) agressão(ões).
Dentre suas vítimas mais frequentes, a mulher se destaca por conta da histórica
desigualdade na relação de poder que se estabeleceu entre homens e mulheres e se reflete
tanto na sociedade como um todo quanto no âmbito dos lares. Na grande maioria dos casos de
violência doméstica contra a mulher, essa situação de submissão ao agressor é entendida, por
ambas as partes, como natural e necessária para que a relação tenha algum futuro.
Entretanto, como consequências das lutas em defesa dos direitos humanos, leis vêm
sendo criadas com o objetivo de diminuir os danos causados pela violência, especialmente no
tocante às minorias e àqueles que necessitam de proteção legal, já que a sociedade, de per si,

382

não lhes garante esse amparo, como são os casos específicos da mulher, da criança, do
adolescente e do idoso.
Em defesa da mulher, por exemplo, foi criada a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de
07 de agosto de 2006, assim denominada em justa homenagem à mulher que se tornou
símbolo de resistência às várias agressões que incluíram tentativas de homicídio e que foram
perpetradas por seu ex-esposo.
Embora a mídia e o governo tentem passar a ideia de que as coisas melhoraram e de
que a criação das leis em defesa dessas pessoas rapidamente modificou as condições
existentes, herança de uma história de dominação machista, de práticas discriminatórias e de
subjugo de mulheres, a violência doméstica continua a fazer vítimas entre as mulheres.
Como a nossa investigação busca descrever como as mulheres vítimas diretas de
violência doméstica exprimem o que sentem e o que pensam sobre a violência sofrida, é
importante conhecer um pouco mais sobre essa violência silenciosa, pouco reconhecida, que
se faz presente em todas as camadas sociais, sem limites de fronteira, etnia, raça, credo, idade,
renda, instrução ou de qualquer outra ordem.
2 ABORDAGEM DA ANÁLISE DO DISCURSO À LUZ DA METÁFORA
Após a mudança paradigmática que aconteceu nas últimas décadas do século XX, a
metáfora passou a ser entendida como ferramenta cognitiva que permite que o ser humano
veja e explique suas experiências, em especial aquelas mais abstratas, por meio de outras mais
concretas. Assim, grande parte das expressões linguísticas de cunho metafórico usadas na
linguagem cotidiana são evidências de metáforas conceituais que as licenciam.
A Teoria da Metáfora Conceitual (TMC) proposta por Lakoff foi, ao longo dos anos,
sendo aperfeiçoada e algumas das lacunas existentes foram, gradativamente, sendo
preenchidas, à medida que outros estudiosos desenvolviam mais pesquisas nessa área. O
próprio Lakoff (1987), propôs, com base no experiencialismo, uma teoria que se funda nos
modelos cognitivos idealizados (TMCI), assim como outros estudiosos tais como: Grady
(1997), Johnson (1997), Narayanan (1997), e Fauconnier e Turner (1998) também
contribuíram com trabalhos que vieram a compor a Teoria Integrada da Metáfora, consolidada
com a publicação de Philosophy in the flesh, em 1999. Mesmo expandida e aprimorada, para
vários autores, há muitas coisas ainda nebulosas em relação às questões teóricas, que
demandam maiores esclarecimentos, além de aspectos que não foram abordados
satisfatoriamente.
A partir dos últimos anos da década de 90, várias investigações resultaram em
questionamentos e críticas que partiam de pesquisadores que buscavam propor metáforas
conceituais para dar respaldo às evidências encontradas e se manifestavam insatisfeitos com
os exemplos criados fora de um corpus ou um contexto.
Dentre elas, estão aquelas cujo foco era análise das metáforas extraídas da linguagem
em uso, ou seja, do discurso. Tais investigações, segundo Vereza (2010, p. 207), “[...]
visavam à utilização de exemplos retirados de usos autênticos da língua e não apenas da
intuição do pesquisador.” Vereza (2010, p. 208) ressalta, ainda, que
Felizmente, o cenário atual dos estudos da metáfora, muito voltado para a
linguagem figurada no discurso, de forma alguma descarta os aspectos
cognitivos inerentes à metáfora. Ao invés disso, procura-se criar articulações
sistemáticas entre a cognição e o discurso, ressaltando a inseparabilidade
dessas duas instâncias. A metáfora é de natureza tanto linguística quanto
(socio) cognitiva, e o discurso promove e possibilita essa articulação e, ao
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mesmo tempo, dela depende. Dessa forma, o lócus da metáfora passa a ser o
discurso, se entendermos esse conceito como o espaço em que aspectos
sócio-cognitivos e linguísticos (se é que se pode fazer essa separação) se
encontram para tecer a figuratividade, entre outras formas de criação de
sentidos.

Destacaremos, a partir de agora, alguns dos aspectos mais relevantes da Análise do
Discurso à Luz da Metáfora (CAMERON, 2003, 2007a, 2007b, 2008; CAMERON;
DEIGNAN, 2009; CAMERON et al., 2009; CAMERON; MASLEN, 2010). Retomaremos os
conceitos de discurso, metáfora e metáfora sistemática, as dimensões em que a metáfora pode
se analisada, as noções que se revelam essenciais para a análise, tais como: tema, tópico
discursivo, veículo metafórico, dentre outros.
A concepção de discurso adotada nessa abordagem resulta do entendimento basilar
dos “[...] fenômenos linguísticos e cognitivos como processos, fluxos ou movimentos, e não
objetos.”99 (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 82, tradução nossa). Assim, fundada nas teorias
da complexidade e dos sistemas dinâmicos, Cameron compreende discurso “[...] como um
sistema dinâmico que está em fluxo contínuo e trabalhando em várias dimensões e escalas
temporais interconectadas.”100 (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 82, tradução nossa).
Por ser o objeto de estudo na proposta de Cameron, conforme referências já
relacionadas, não examinada separadamente, mas “[...] no discurso como interação social
[...]”101 (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 77, tradução nossa), a metáfora, nessa abordagem,
é concebida como “[...] um fenômeno multifacetado, ou talvez fosse mais preciso dizer que a
ideia da metáfora engloba múltiplos fenômenos.”102 (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 7,
tradução nossa).
Outro conceito relevante é o da metáfora sistemática. Segundo Cameron,
Uma metáfora sistemática é um fenômeno discursivo emergente que é
produzido quando participantes de um discurso, durante um evento
discursivo ou por um período mais longo usam um conjunto específico de
veículos metafóricos linguísticos ao conversar sobre determinado tópico, ou
tópicos intimamente relacionados. Uma metáfora sistemática não é uma
metáfora única, mas um agrupamento de metáforas intimamente
conectadas.103 (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 91, tradução nossa)

Ressaltamos que as metáforas sistemáticas resultam do cuidadoso olhar do
pesquisador, numa criteriosa análise reflexiva que viabilize inferir a emergência dessas
metáforas no discurso.
A análise da metáfora discursiva inclui suas várias dimensões: a linguística, a
corporificada, a cognitiva, a afetiva, a sociocultural e a dinâmica. Todas essas dimensões são
relevantes quando a metáfora é utilizada como ferramenta de pesquisa porque podem oferecer
informações sobre como as pessoas pensam, sobre convenções socioculturais por elas
adotadas ou rejeitadas, e sobre suas ideias e sentimentos.
99

Do original: [...] linguistic and cognitive phenomena as processes, flows or movement, rather than as objects.
(CAMERON; MASLEN, 2010, p. 82).
100
Do original: [...] as a dynamic system that is in continual flux and working on various interconnected
dimensions and timescales. (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 82)
101
Do original: [...] in discourse as social interaction (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 77)
102
Do original: […] a multifaceted phenomenon, or perhaps it would be more accurate to say that the idea of
metaphor encompasses multiple phenomena. (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 7)
103
Do original: A systematic metaphor is an emergent discourse phenomenon that is produced when discourse
participants, over a discourse event or longer period of time, use a particular set of linguistic metaphor vehicles
in talking about a particular topic, or closely related topics. A systematic metaphor is not a single metaphor but
an emergent grouping of closely connected metaphors. (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 91).
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Além dos conceitos de discurso, metáfora e metáfora sistemática retomados, são
importantes algumas noções básicas para uma maior compreensão dos procedimentos
metodológicos adotados na Análise do Discurso à Luz da Metáfora. São elas: dinâmica do
discurso, evento discursivo, tema, tópico discursivo, veículo metafórico, mudança metafórica,
dentre outras que discutiremos a seguir.
Uma vez que, nessa abordagem, o discurso é entendido como um sistema dinâmico
complexo, a dinâmica do discurso é o processo de interação dos diversos sistemas que o
compõem, tais como o cognitivo, o corpóreo, o linguístico, o social, o cultural, o afetivo para
a compreensão e produção. O evento discursivo é o instante do uso da linguagem, com
duração indeterminada, entre dois ou mais interlocutores. As atividades metafóricas podem
acontecer em três tipos de sequências temporais de interação discursiva: a sequência
temporal microgenética, a sequência temporal do evento discursivo, e a sequência filogenética
da história sociocultural.
Como um sistema complexo, o discurso se desenvolve em torno de um ou mais temas,
que são os assuntos que parecem caracterizar os tópicos discursivos. Estes são, segundo
Jubran et al. (1992), as partes do discurso em que se verifica a participação colaborativa dos
interlocutores, estabelecida a partir de uma série de fatores contextuais, que incluem, dentre
outros, os conhecimentos compartilhados, as condições circunstanciais e particulares da
interação, as diversas percepções de mundo, crenças e valores, as situações experienciadas por
cada interlocutor, assim como aspectos cognitivos, entre outros.
O veículo metafórico é o resultado de uma disjunção de significados que, de acordo
com Cameron104 (2007a, p. 118, tradução nossa), decorre de “[...] (1) a presença de um item
lexical (o veículo) que tem um significado que se pode dizer que contrasta com o seu
significado no contexto discursivo, e (2) o potencial para um significado adicional a ser
produzido como resultado da combinação destes”. Segundo Cameron (CAMERON;
MASLEN, 2010), para confirmar a suposição de um termo quanto à sua condição de veículo,
dois requisitos devem ser preenchidos: 1) a existência de um contraste ou incongruência entre
seu significado básico, e aquele apresentado no contexto discursivo e 2) a ocorrência de uma
transferência de sentido, que permita a compreensão do segundo significado (o contextual)
por meio do primeiro (o básico).
Os veículos metafóricos, ao longo do discurso, durante o período de desequilíbrio,
estão sujeitos ao que Cameron (2008) denomina mudança metafórica, que se explica como
um fenômeno da metáfora em uso. Assim, sua literalização (quando um item lexical tem seu
simbolismo carregado do seu uso literal); seu reemprego (quando um mesmo item lexical ou
outro semanticamente similar é reempregado em outro(s) tópico(s) discursivo(s), ou seja, uma
mudança de referência tópica); assim como seu desenvolvimento ou expansão (quando o
mesmo termo é repetido, explicado, exemplificado, contrastado e/ou relexicalizado dentro do
mesmo tópico discursivo ou em tópicos conexos) são os fenômenos que ocorrem durante uma
interação discursiva.
Para definir a estrutura do discurso produzido pelos participantes no padrão talkingand-thinking – processo dinâmico entre interlocutores que se caracteriza pela
inseparabilidade entre linguagem e pensamento – segundo Cameron (2003), o pesquisador
pode observar três tipos de componentes: as narrativas (relatos de fatos envolvendo os
participantes ou conhecidos que emergem durante o evento discursivo); os cenários (relatos
generalizados que emergem na interação verbal e se baseiam em fatos); e as estórias
circulantes (estórias baseadas em fatos reais que emergem durante a interação verbal e
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Do original: […] (1) the presence of a lexical item (the vehicle) that has a meaning that can be said to
contrast with its meaning in the discourse context, and (2) the potential for extra meaning to be produced as a
result of bringing these together. (CAMERON, 2007a, p. 118).
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passam a servir de exemplo ou referência, propiciando o compartilhamento de estórias
emocionantes, dramáticas, relembrando-as e, dessa forma, alimentando seus medos).
Durante a interação discursiva, que apresenta dois níveis (o individual e o da
comunidade linguística ou grupo sociocultural), pode ocorrer, por parte dos interlocutores,
tanto uma tomada de perspectiva (mudança de perspectiva que indica emergência de
empatia no discurso) ou apropriação metafórica (quando outro participante faz uso de um
mesmo veículo metafórico em outro tópico discursivo).
Para sua alimentação no Atlas.ti, o discurso a ser analisado tem de ser fragmentado em
unidades de entonação. De acordo com Chafe (1994), a unidade de entonação é uma
realização hipotética da atividade cognitiva que se manifesta linguisticamente, definição que é
reiterada por Cameron (2007a). A unidade de entonação foi adotada como padrão nos
procedimentos descritos por Cameron (CAMERON et al., 2009). Dessa forma, cada linha de
transcrição equivale a uma unidade de entonação, geralmente marcada pelo fôlego de
produção oral, isto é, aquilo que é dito de um só fôlego.
Este é o aparato conceitual para a compreensão dos procedimentos metodológicos
adotados para a análise do discurso das mulheres em situação de violência doméstica fundada
na visão discursiva da Análise do Discurso à Luz da Metáfora.
Há ainda o Atlas.ti, já mencionado, que é um software utilizado na organização de
dados obtidos em pesquisa qualitativa. Esses dados são transcritos e depois alimentados no
Atlas.ti, hoje já na sua versão 7.0. O ATLAS.ti, como software, segundo as informações
constantes no seu manual, oferece um conjunto de ferramentas de qualidade que fornecem ao
seu usuário as condições necessárias para procurar, selecionar e analisar informações, assim
como para capturar, visualizar e compartilhar descobertas (ATLAS.TI, 2009).
3 METODOLOGIA
Nesta pesquisa qualitativa, de caráter descritivo-exploratório, adotamos procedimentos
metodológicos que nos propiciaram não só uma coleta de dados mais próxima do ambiente
natural das participantes, mas também uma interpretação da violência doméstica contra a
mulher baseada na valorização das ideias e dos sentimentos manifestados por vítimas diretas
desse fenômeno em relação a situações vivenciadas em seus lares (DENZIN; LINCOLN,
2000).
A coleta de dados foi realizada na Casa Abrigo de São Luís, instituição diretamente
vinculada à Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação da Violência Doméstica e
Familiar do Tribunal de Justiça do Maranhão, em funcionamento há mais de treze anos, no
acolhimento de mulheres em situações dramáticas de violência, normalmente com risco de
morte.
Nossa coleta de dados aconteceu entre mulheres, brasileiras, maiores de dezoito anos,
sem qualquer especificação quanto à classe social e ao nível de escolaridade, desde que
residentes e domiciliadas no Maranhão. Essas mulheres eram vítimas diretas de violência
doméstica e autoras de queixas contra seus agressores na Delegacia Especial da Mulher, com
o devido registro em boletim de ocorrência.
Para proteção das informantes, foi mantido absoluto sigilo quanto a seus dados de
identificação. Para garantir esse anonimato, relacionamos uma série de nomes de flores e
apresentamos essa lista às informantes que, antes de iniciados os trabalhos, selecionaram o
seu codinome preferido. Dentre os listados, os codinomes escolhidos foram Acácia, Azaleia,
Bromélia, Dália, Gérbera e Glicínia.
Para o evento discursivo com o grupo focal, foram selecionadas seis informantes e o
local escolhido, por força da sua condição de abrigadas, foi a própria casa em que elas se
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encontravam, mantida pelo Juizado da Mulher. A grande riqueza da técnica do grupo focal,
segundo Morgan (1996), é a utilização da interação verbal dos informantes para a produção de
um discurso que servirá como fonte de dados, pois se baseia na tendência humana de formar
opinião e adotar uma posição em relação a um fenômeno, experiência, episódio ou ideia,
como resultado da interação com outros. Isso é muito relevante para esta nossa investigação,
pois, por meio do discurso produzido por esse grupo de mulheres vítimas diretas de violência
doméstica em interação verbal, no qual revelam o que pensam e sentem, será possível
conhecer como conceitualizam esse tipo de violência.
Na coleta de outros dados para constituição do corpus para o estudo, adotamos as
técnicas de documentação direta, abrangendo as da observação direta intensiva (observação e
entrevistas) e as da observação direta extensiva (questionários, formulários).
Realizamos, também, gravações de áudio digital para registro da interação verbal das
informantes no encontro do grupo focal, durante a interação discursiva em observação, para
posterior audição e transcrição nos moldes da metodologia adotada (CAMERON, 2003,
2007a, 2007b, 2008; CAMERON; DEIGNAN, 2009; CAMERON et al., 2009; CAMERON;
MASLEN, 2010).
Para a preparação dos dados extraídos do corpus desta pesquisa, composto pelo
registro, em áudio digital, da interação verbal das informantes durante o encontro do grupo
focal, observando os procedimentos metodológicos, tomamos como modelo o roteiro usado
por Cameron (2007) que abrange as seguintes etapas: (1) transcrição do evento discursivo; (2)
leitura de toda a transcrição do evento discursivo; (3) observação de possíveis temas-chave;
(4) identificação dos tópicos discursivos; (5) descrição da estrutura do discurso; (6)
identificação, organização e codificação dos temas; (7) organização e codificação dos tópicos
discursivos identificados; (8) identificação das metáforas por meio dos veículos metafóricos;
(9) agrupamento dos veículos metafóricos em famílias; (10) identificação das metáforas
sistemáticas por meio do agrupamento dos veículos metafóricos e tópicos discursivos; e, por
fim, (11) vinculação das metáforas sistemáticas aos temas e/ou tópicos discursivos ao longo
do evento discursivo (trajetórias).
Depois cumpridas todas essas etapas, coube-nos fazer a análise dos dados e, em
seguida, discutir os resultados, o que faremos a seguir.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentamos, nesta seção, a análise de duas das metáforas sistemáticas que, segundo
nosso entendimento, emergiram na fala das vítimas de violência doméstica contra a mulher
que participaram do encontro do grupo focal.
Após cada um dos quadros com as informações mais relevantes (linhas inicial e final
de cada excerto, participantes envolvidos, tópicos discursivos aos quais estão vinculadas as
emersões e as mudanças metafóricas observadas) sobre as metáforas sistemáticas AÇÔES DO
GOVERNO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER SÃO
MOVIMENTOS LENTOS e TOMAR UMA ATITUDE CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER É ESTABELECER UM FIM PARA ALGO, a análise de cada uma é
realizada excerto a excerto e, ao final, demonstramos sua trajetória ao longo do evento
discursivo, registrando seus momentos de estabilização.
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4.1 METÁFORA SISTEMÁTICA AÇÕES DO GOVERNO CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER SÃO MOVIMENTOS LENTOS
Figura 1– METÁFORA SISTEMÁTICA AÇÕES DO GOVERNO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER SÃO MOVIMENTOS LENTOS
EXCERTOS PARTICIPANTES
TÓPICOS
VEÍCULOS
MUDANÇAS
DISCURSIVOS
METAFÓRICOS METAFÒRICAS
3
(l.3607 a
3628);
(l.3668 a
3681);
(l.3692 a
3703).

Acácia

1(Ações do governo contra
a violência doméstica
contra a mulher)

4

Gérbera

1(Ações do governo contra
a violência doméstica
contra a mulher)

3

Dália

1(Ações do governo contra
a violência doméstica
contra a mulher)

1

Azaleia

1(Ações do governo contra
a violência doméstica
contra a mulher)

5

1

13

TOTAL: 3
4
Fonte: CARNEIRO ( 2014, p. 130)

Desenvolvimento
(repetição e
explicação)

D (R + E)

Verificamos a emergência dessa metáfora sistemática na fala de quatro participantes
do grupo focal, a saber: Acácia, Gérbera, Dália e Azaleia, no mesmo tópico discursivo (Ações
do governo contra a violência doméstica contra a mulher), envolvendo treze veículos
metafóricos.
Essa construção colaborativa emerge ao falarem sobre a morosidade das ações do
governo nos processos que movem contra seus agressores, pois o tempo passa e a situação
permanece a mesma. Essa metáfora parece estar baseada na metáfora primária MUDANÇA É
MOVIMENTO, pois a expectativa é de que a mudança requerida seja resultado da tramitação
desses processos pelas instâncias da justiça. Nesse caso, o julgamento subjetivo é
EXPERIENCIAR UMA MUDANÇA DE ESTADO (LAKOFF; JOHNSON, 1999).
No Excerto 1, a seguir, Acácia aborda a questão usando os veículos metafóricos “tá
sendo muito lento” (l. 3610, 3611, 3615) e “tá sendo lento demais” (l. 3628), referindo-se ao
processo judicial contra seu marido. O veículo metafórico usado inicialmente – “tá sendo
muito lento” (l. 3615) – é repetido outras duas vezes. Depois, Acácia usa “tá sendo lento
demais” (l. 3628). Nas três vezes em que é usado, notamos que se destaca a intensidade da
lentidão do processo, com o uso de ‘muito’. Depois, ‘demais’ é usado para enfatizar o
excesso, indicando que a morosidade já ultrapassou os limites aceitáveis. Em todos os casos, a
figuratividade está manifesta na atribuição de movimento e, mais especificamente, de lentidão
às ações do governo que poderiam mudar a sua situação.
Excerto 1
3067 MODERADORA: Então, eu queria que cada uma se manifestasse a esse respeito.
3608 ACÁCIA: Não.
3609
Eu queria fazer uma pergunta:
3610
Por que, que tá sendo muito lento,
3611
tá sendo muito lento,
3612
a, esse processo
3613
que nós tamos fazendo
3614
contra nossos maridos?
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3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628

Tá sendo muito lento.
Porque já fiz três Maria da Penha
Como é,
três com essa, né?
Com a primeira,
não deu certo.
A segunda,
não deu certo.
Essa agora,
eu tenho certeza de,
eu tenho fé em Deus,
que vai dar certo.
Por que é que não tá.
Tá sendo lento demais.

No Excerto 2, Gérbera e Dália reiteram a ideia de lentidão das ações governamentais
contra a violência doméstica, como se estas fossem seres vivos, veículos ou máquinas. Assim,
temos o caso de uma metáfora ontológica de personificação (LAKOFF; JOHNSON, 1980)
das ações do governo, já que ambas vêem essas ações como seres humanos, personificando-as
ao atribuir-lhes características, ações, objetivos e motivações próprias de humanos.
Gérbera destaca que “isso não vai ficar só aqui, vai ser levado mais adiante” (l. 3670),
caracterizando um deslocamento e expressando ideia de movimento. Usa, ainda, o veículo
metafórico “força” (l. 3673), associando-o à necessidade de estimular a justiça a avançar mais
rapidamente, como se esta precisasse de marchas de força, de um empurrão, para conseguir
concluir um percurso difícil. Dália, por sua vez, utiliza o veículo metafórico “Muito lenta” (l.
3680), reduzindo a forma usada por Acácia, a que faz referência expressa, sem o gerúndio,
dando, às ações do governo, uma condição mais permanente de morosidade.
Excerto 2
3668 GÉRBERA Então,
3669
isso é bom acontecer sempre.
3670
Eu creio que isso não vai ficar só aqui.
3671
Vai ser levado mais adiante,
3672
entendeu?
3673
Pra dar mais força pra Justiça.
3674
Pra interceder
3675
... em relação a isso.
3676
Que a justiça.
3677
tipo assim,
3678
um apelo que eu faço,
3679
que dê mais atenção a isso.
3680 DÁLIA:
Muito lenta,
3681
como já disse a Acácia.

A seguir, no Excerto 3, Azaleia fala sobre essa lentidão, também personificando a
justiça. Assim, diz: “E que a justiça faça, dê mais um empurrãozinho, assim, nessa lei aí” (l.
3692, 3693, 3694 e 3695), tratando-a como pessoa. O uso dos veículos metafóricos
“empurrãozinho” (l. 3693), “tá muito lento” (l. 3696), “tá devagar demais” (l. 3697), “dar
mais, mais uma ...mais um passo” ( l. 3700, 3701. 3702), reitera as ideias de intensa vagareza,
de excesso de lentidão e de necessidade de avanço.
Azaleia utiliza o veículo metafórico “tá muito lento” (l. 3696) para caracterizando a
vagareza como uma condição mais permanente, como Dália o fez. Ao dizer “tá devagar
demais” (l. 3697), reitera a ideia de excesso além do aceitável expressa por Acácia. Atribui,
também, às ações do governo a vagareza, a lentidão como se estas tivessem mobilidade
própria e um ritmo mais acelerado do que o que desenvolve. A figuratividade novamente
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emerge na fala dessa participante que atribui a capacidade de mobilidade às ações do governo
contra a violência doméstica contra a mulher.

Excerto 3
3692 AZALEIA E que a justiça faça,
Dê mais um empurrãozinho.
3693
3694
assim,
3695
nessa lei aí,
3696
porque tá muito lento,
3697
tá devagar demais.
3698
E neguinho tá se achando, né?
3699
Então.
3700
Eles têm que dar mais,
3701
mais uma
3702
... mais um passo,
3703
para resolver essa situação.

As mudanças metafóricas presentes são de desenvolvimento. Há o caso da repetição de
“tá sendo muito lento” (l. 3610, 3611, 3615, respectivamente) e o uso de “muito lenta”(l.
3680), assim como a explicação nos equivalentes “tá sendo lento demais” (l. 3628) e “tá
devagar demais” (l. 3697), que inserem a ideia de excesso, especificando a intensidade da
vagareza das ações governamentais.
Os veículos metafóricos dos excertos analisados desenvolvem uma trajetória que
caracteriza a emergência de uma metáfora sistemática, conforme demonstra o gráfico abaixo.
Gráfico 1 – TRAJETÓRIA DA METÁFORA

Unidades entonacionais

Metáfora: AÇÕES DO GOVERNO CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER SÃO MOVIMENTOS LENTOS
3700
3680
3660
3640

Trajetória

3620
3600
3580
3560
1

2

Fonte: CARNEIRO ( 2014, p. 134)
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4.2 METÁFORA SISTEMÁTICA TOMAR UMA ATITUDE CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER É ESTABELECER UM FIM PARA ALGO
Figura 2: Metáfora sistemática TOMAR UMA ATITUDE CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER É ESTABELECER UM FIM PARA ALGO
EXCERTOS
PARTICIPANTES
TÓPICOS
VEÍCULOS
MUDANÇAS
DISCURSIVOS
METAFÓRICOS
METAFÒRICAS
5
Acácia
2 (Ações violentas
3
(l.60 a 69);
contra a mulher e
(l.105 a 112);
Comportamento
Reemprego e
(l.1272 a
diante da violência
Desenvolvimento
1278);
doméstica contra a
(repetição)
(l.1393 a
mulher)
1399);
Dália
1(Comportamento
2
(l.3000 a
diante da violência
3010).
doméstica contra a
mulher)
TOTAL: 5
2
Fonte: CARNEIRO ( 2014, p. 130)

2

5

R + D (R)

TOMAR UMA ATITUDE CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER É ESTABELECER UM FIM PARA ALGO é outra metáfora sistemática que emerge
na interação de Acácia e Dália, envolvendo dois tópicos discursivos (Ações violentas contra a
mulher e Comportamento diante da violência doméstica contra a mulher) e cinco veículos
metafóricos.
Como demonstra o Excerto 15 (l. 60-69), a seguir, logo no início do evento, ao falar
das ações violentas que sofreu pelas mãos do seu marido, Acácia diz: “dei um basta nessa
violência” (l. 66). Ao usar esse veículo para expressar que a violência atingiu seu nível de
saturação e que não se sujeitará mais a ela, Acácia demonstra, de modo figurado, sua presente
intolerância a agressões. “Dei um basta” (l. 66), para ela significa impus um limite, pus um
fim.
Conforme o Dicionário Houaiss (2012, p. 413), ‘basta’, como interjeição, “[...] indica
expressa ordem de interromper ou cessar imediatamente o que se está fazendo; chega.” Como
substantivo masculino (HOUAISS, 2012, p. 413), como é o caso, significa “[...] ponto final,
limite, termo”. Assim, ao usar a expressão “dar um basta”, o verbo ‘dar’ que, no Houaiss
(2012, p. 909), tem como primeira acepção “[...] 1 por na possessão (de) 1.1 ceder, entregar,
oferecer (algo de que se desfruta ou de que se está na posse), sem pedir contrapartida [...]”,
adquire carga metafórica, já que ‘basta’ não é algo que se possa entregar a alguém.
Excerto 4
0060 ACÁCIA
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069

Ele já me furou,
ele já me furou,
já tentou matar meu filho na minha barriga
Ele já
... fez meu filho de escudo
eu brigando com ele
... e eu dei um basta nessa violência
porque quatro anos não é quatro dias.
Eu resolvi
... colocar ele na Lei Maria da Penha,
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Acácia faz uso do veículo metafórico “dar um basta” (l. 112) no Excerto 16 (l. 105 a
112), a seguir, quando fala sobre seu comportamento. A ideia é a mesma, embora haja uma
redução que deixa subentendido o objeto violência.
O que Acácia deixa claro é sua determinação de por um ponto final nos maus tratos,
nas brigas e, principalmente, no risco permanente de uma tragédia que ela antevê, ao afirmar:
“ou ele vai me matar ou então eu vou matar ele” (l. 110, 111). Essa determinação está
expressa no “dar um basta” (l. 112).
Excerto 5
0105 ACÁCIA
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112

porque
... não dá mais certo,
se eu chegar a voltar para ele,
vai ser um dos dois,
Deus me defenda,
ou ele vai me matar,
ou então eu vou matar ele.
Eu tive que dar um basta.

Dália, no Excerto 17 (l. 1272-1278), ao comentar que a nova companheira de seu exmarido sofre as mesmas agressões que ela sofria e que a abrigou após um episódio de
violência, revela que já a aconselhou a “dar um basta” (l. 1278) na situação que enfrenta. “Dar
um basta” (l. 1278) é usado com o mesmo significado, no âmbito de um mesmo tópico
discursivo, caracterizando uma mudança metafórica de desenvolvimento (repetição)
Excerto 6
1272 DÁLIA
1273
1274
1275
1276
1277
1278

Aí depois,
Quando tava melhor
Ela foi para casa bem
Aí eu disse:
< Q olha,
Você não pode ficar nessa situação.
Você tem que dar um basta nisso,

No Excerto 18 (l. 1393-1399), Acácia retoma o “dar um basta” (l. 1395) para falar
sobre a sua decisão de impor um fim à violência e ao sofrimento de que é vítima, já que pode
viver sem os bens materiais que o marido coloca dentro de casa. Ela reitera que pode pagar
com a vida, se não se dispuser a por um fim nas agressões dele.
O veículo metafórico “dar um basta” (l. 1395) é usado, nesse excerto, com o mesmo
significado, na manifestação de Acácia sobre sua vontade e disposição para por um fim no seu
sofrimento sob o jugo do marido.
Excerto 7
1393 ACÀCIA
1394
1395
1396
1397
1398
1399

Eu falei:
<Q Não,
eu vou dar um basta nisso aí.
Ninguém vive de bens materiais. Q>
quer dizer que ele me dá de tudo dentro de casa,
aí, no final das contas,
ele vai acabar me matando.

Na análise do Excerto 19 (l. 3000-3010), observamos que Dália retoma o veículo e
utiliza-o, mais uma vez, ao falar de sua reação às ameaças e provocações de seu marido.
Dália, assim como Acácia, emprega o veículo metafórico na manifestação de sua decisão de
não se deixar intimidar, de não se sujeitar a ouvir ameaças e muito menos sofrer outras
violências.

392

Ao dizer “Tá na hora de dar uma basta” (l. 3010), Dália demonstra que seu sofrimento
em decorrência dessa vida de violência ultrapassou os limites e, por isso, tem que ter um fim.
Por meio da linguagem figurada, Dália expressa sua saturação, deixando patente que essa
situação foi além do limite.
Excerto 8
3000 DÁLIA
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010

Como se ele fosse me amedrontar com isso.
Eu demorei uns dias,
Aí ele disse:
<Q Se você fizer,
aí que eu vou fazer mesmo,
se você me denunciar. Q>
Uma forma de me intimidar né?
[GÉRBERA: Não se sabe a reação né?]
Mas só que
agora chega
Tá na hora de dar um basta.

As mudanças metafóricas observadas ao longo da trajetória da metáfora TOMAR UMA
ATITUDE CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER É ESTABELECER
UM FIM PARA ALGO são de desenvolvimento (repetição), pelo uso repetitivo do veículo
metafórico “dar um basta” (l. 112, 1278, 1395, 3010) sem qualquer alteração, e reemprego,
pelas ocorrências envolvendo tópicos discursivos e participantes diferentes (CAMERON,
2008, 2010).
Os cinco excertos analisados (cujas linhas iniciais são 60, 105, 1272, 1393 e 3000,
respectivamente), que abrangem dois tópicos discursivos e cinco veículos metafóricos,
registram a trajetória da metáfora TOMAR UMA ATITUDE CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER É ESTABELECER UM FIM PARA ALGO, durante a
interação de duas participantes (Acácia e Dália). A trajetória desenvolvida revela
sistematicidade, o que acreditamos que a classifica como uma metáfora sistemática.
O gráfico abaixo registra os diversos momentos de emergência dessa metáfora,
apresentando a trajetória por ela desenvolvida.
Gráfico 2 – Trajetória da metáfora
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Fonte: CARNEIRO ( 2014, P. 134)
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A violência doméstica contra a mulher apresenta índices crescentes e preocupantes, já
que a realidade é bem pior do que o panorama que os dados descrevem, principalmente
porque a grande maioria das vítimas sofre silenciosamente, seja por medo do agressor, seja
por acreditar na sua promessa de que episódios semelhantes não acontecerão mais.
Os dados obtidos, após criteriosa análise, indicam que mulheres vítimas diretas de
violência doméstica expressam seus sentimentos e ideias sobre esse fenômeno por meio da
figuratividade manifesta na emersão de metáforas sistemáticas na sua fala ao longo de um
evento discursivo no qual constroem seu discurso de forma colaborativa.
Acreditamos ter contribuído com dados relevantes para o enfrentamento e consequente
redução desse fenômeno, esperando que outras investigações sobre como ideias e sentimentos
relativos à violência doméstica contra a mulher se manifestam na fala de suas vítimas sejam
desenvolvidas, de modo a somar esforços na compreensão desse fenômeno e viabilizar
controle e combate eficazes por parte de todas as instituições governamentais e não
governamentais envolvidas.
Quanto à teoria adotada nesta investigação, acreditamos que nossa contribuição mais
significativa foi a exploração desse arcabouço teórico em termos conceituais e metodológicos
em uma investigação desenvolvida com muito critério e rigor, com quadro e gráfico
elaborados para melhor visualização dos dados e da trajetória de cada metáfora sistemática
identificada.
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O DISCURSO REVOLUCIONÁRIO E A MAQUINAÇÃO METAPARTIDÁRIA
Hélio Craveiro Pessoa Júnior
Raísa Rabelo
O debate sobre um plebiscito que poderia antecipar eleição presidencial no Brasil atravessa todas as forças
políticas no país. Traçamos neste artigo considerações psicossociais acerca da maturação de um discurso
revolucionário, em termos da confiabilidade nas instituições e nos mecanismos democratizantes, como a consulta
popular sobre a antecipação ou não de eleição presidencial. Acompanhamos aqui o tratamento da temática da
mutação política nos posts e comentários que encontramos nas páginas e perfis relacionados aos jornalistas e às
principais personagens políticas do atual ato – ou assalto – em nossa democracia. Em especial, focamos no
debate teórico sobre os impactos de um mecanismo já implementado em muitas democracias centrais e em
debate pela reimplantação na nossa: os métodos ordinais de votação, os plebiscitos cumulativos. Estamos
interessados nos fenômenos reconstitutivos da ordem político-institucional. Para esta incursão, para o debate
revolucionário que exige nova gramática político-social, optamos por evidenciar as relações metapartidárias, os
processos maquínicos entre o voto por questão e o voto por imagem; entre a inclinação ideológica e a influência
do que significa, para cada eleitor, cada tema pautado na oportunidade deste certame, que pode também servir
para um levantamento sobre os regramentos político-eleitorais apenas na possível antecipação da escolha de
Presidente da República, ou mesmo para que seja pensada uma reforma política mais abrangente. Neste ensaio
propositivo, baseando-nos numa aplicação de conceitos de Mikhail Bakhtin, Giovanni Sartori, Anthony Downs,
Gabriel Almond e Sidney Verba atinentes a este objeto de estudo, conseguimos expor alguns fios da complexa
trama entre a competência cívica e a eficácia política no que tange especificamente ao redesenho dos papeis
partidários e das filiações ideológicas que a atual crise institucional e os sistemas cumulativos requerem – ou
acenam.
Palavras-chave: Plebiscito Cumulativo; Eleição Antecipada; Discurso Revolucionário; Maquinação Partidária;
Análise do Discurso.

1 A PROBLEMÁTICA ENCENADA
Cada vez mais, o discurso político se assemelha a produto no mercado. Entra como
moeda de troca, a depender do peso de cada circunstância. Estamos vendo muitos anti-heróis
que, trocando de bandeira, recuperam suas imagens perante os meios, perante o eleitorado.
Nessa esteira, conforme Orlandi (2001), o que tiver sido percebido por muitos como polêmico
ou contraditório deve deixar de ser. Assim procedendo, tais figuras públicas atualizam os
discursos e ganham em relegitimação. Para Amorim (2006, p. 50), “a confiança institucional é
um dos indicadores mais importantes do estágio da construção democrática e da dimensão da
legitimidade do sistema político”.
Ante o atual sistema de regras que articulam o que é Governo e o que é eleição, as
matrizes ideológicas não vêm sendo espelhadas nos partidos. Sabendo disso, assim como
muitos dos heróis ficcionais, interessa ao político ser lembrado como figura individual, sendo
reivindicado seu partido apenas quando a resultante for ganhos nas representações da
individualidade do candidato. O candidato deve ser visto como alguém acima das ideologias,
acima dos partidos. Busca-se entender o comportamento político através de ações individuais,
que mais subordinam do que são subordinadas por arranjos culturais e institucionais. Esta é
uma percepção antidemocrática e aberta a casuísmos. Evitar esta personificação da política
pode querer dizer reformar os regramentos que acabam por estimular tais estratégias na
campanha e no mando.
Essencialmente, a falta de governança posta decorre da falta de consistência políticoideológica não apenas das legendas pouco representadas, mas das maiores também. A eleição
feita em torno de imagens ao invés de programas contribui para que os representantes se
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constituam em individualizadas que se articulam não a partir das ideologias das agremiações
que os elegeram, mas a partir das definições feitas e refeitas em blocos suprapartidários. O
exemplo mais marcante deste fenômeno é expresso na formação do chamado “centrão”.
O sistema de Governo diz respeito, basicamente, ao modo como o poder executivo se
relaciona com o poder legislativo. Uma herança colocada pela ditadura militar foram as
barreiras institucionais para inviabilizar quaisquer projetos de transformação que não seja
gestado para além de nossas oligarquias. Se quisermos que algo mais substancial aconteça,
será preciso um envolvimento popular expressivo. Estamos enquadrados num esquema
construído de modo tal que imobiliza toda possibilidade de transformação de baixo para cima.
Na década de 1960 ocorreu um fato que vale ser lembrado nos dias correntes: o
presidente João Goulart aceitou a proposta parlamentarista e, em seguida, motivou um
plebiscito restituindo o presidencialismo. Já havia grande instabilidade política e, mesmo com
estas medidas, aquela permaneceu, acabando por culminar no golpe de 1964. Igualmente
importa que hoje consideremos o ocorrido no Chile: Salvador Allende queria convocar um
plebiscito, o que acabou antecipando o golpe dado pelo general Augusto Pinochet, que era
considerado defensor da legalidade.
Na atualidade brasileira, o que vemos também é uma situação bastante atípica no
campo político. De um lado, a presidente Dilma Rousseff, que tenta voltar ao poder e investe
na ideia de um plebiscito. Ela critica o modelo de governo baseado na coalizão, que faz com
que, ante a pulverização das legendas, o chefe do Executivo tenha a necessidade de fazer
alianças com partidos com práticas e ideologias diferentes, ou mesmo com partidos
meramente cartoriais. "Esse sistema incentiva a fisiologia, a fragmentação e a perda de
conteúdo programático dos partidos", diz a presidente. Rousseff e os grupos que a apoiam
observam os direitos fundamentais à autodeterminação, à objeção de consciência, à
insubordinação civil, à resistência e à revolução. Ou seja, defendem que ela tem agora um
papel para além da defesa de seu mandato legitimado nas urnas, ela teria um papel
proeminente na defesa de princípios basilares de nosso fazer democrático, na garantia que,
minimamente, a participação popular determine a representação.
Do outro lado, os aliados do presidente Michel Temer, em grande medida responsáveis
pelas maquinações no processo de julgamento do impeachment, prometem uma maior
governança e cenário econômico mais favorável. Esta contrarrevolução, este golpe se mostra
investimento da direita para resolver os impasses postos na Constituição de 1988 entre o
capital e o social, entre uma agenda neoliberalizadora e uma republicanizadora. Partindo de
ressalva econômica, Temer vem se prestando à retirada de direitos sociais conquistados nos
últimos anos.
Sabendo que a perícia do Senado evidenciou a não existência das chamadas pedaladas
fiscais e que não mais está em julgamento 6 decretos, mas apenas 3, recentemente, a
presidenta afirmou que passando o impeachment no Senado, recorrerá ao Supremo Tribunal
Federal (STF) na tentativa de anulá-lo.
Por vermos articulações parlamentares que lograram em afastar provisoriamente uma
presidente em seu combate à corrupção e que, caso retorne, ameaçam continuar inviabilizando
o Governo desta presidente, só parece surgir uma solução possível: consultar o povo para que
seja decidido sobre os 3 ou 4 aspectos que mais promovem os atuais desarranjos de nosso
sistema político-eleitoral. Sem crime que justifique o afastamento definitivo de Dilma, só
seria reforçado um dos principais problemas do presidencialismo brasileiro: a inevitável
cooptação que a junção da pulverização com a pasteurização partidária definem.
Nas suas poucas semanas de Governo, Temer já viu alguns de seus ministros caírem
por denúncias graves, fato que contribui para a realização de nova escolha presidencial ou, ao
menos, para que o impeachment seja barrado. A continuidade da crise nas instituições e

397

instabilidade nas alianças políticas que possibilitaram o Governo interino de Michel Temer
recoloca em questão a convocação de nova eleição presidencial.
Nota-se os esforços metapartidários em prol do que cada lado acha justo e/ou
conveniente. Enquanto isso, assistimos ao processo de julgamento do impeachment no
Senado, com defensores ferrenhos das duas figuras. E também vemos denúncias, gravações e
delações quase diariamente nos meios de comunicação, o que traz uma grande descrença na
política por parte da população. O que o povo deve esperar?
Mutantes e intercambiáveis vêm sendo os discursos das lideranças dos muitos
movimentos e colegiados nacionais. Em vista disso, cabe apetrecharmo-nos de Pêcheux
(1996), que, a partir de Foucault e de Althusser, desenvolve a Análise do Discurso. Este
abrevia que ao passo que uma formação ideológica determina o que o sujeito pode ou deve
pensar para se constituir em grupo, uma formação semiótico-discursiva determina o que o
sujeito pode ou deve falar. Em contribuição, Bakhtin afirma que no confronto entre a
multiplicidade de vozes que nos habitam, muitos mantêm esforço consciente de supressão
interna das vozes discordantes, vez que um indivíduo é um equilíbrio dinâmico entre as
variadas reticularidades discursivas.
Os discursos delimitam os lugares de onde são emitidos, desvelam os condicionantes
de cada enunciação, são redesenhados a depender dos marcos recentes e das perspectivas
sobre os desdobramentos do falado. A advogada Janaína Paschoal declarou não ter certeza
quanto à aprovação do afastamento de Dilma, que receia que a proposta de nova eleição possa
atrair a simpatia do povo. "É como um canto da sereia, capaz de agradar a gregos e troianos",
comenta. Tendo em conta a altura dos ocorridos, tal declaração se torna representativa deste
teorizado.
Estamos analisando discursos de políticos, especialistas e lideranças dos movimentos
sociais sobre as propostas em tramitação no Congresso que visam convocar a manifestação
popular em relação a saídas possíveis para o impasse político em curso; neste ensaio
propositivo, debatemos a necessidade de o parlamento aprovar um plebiscito para dar ao povo
o direito de decidir sobre um possível pleito presidencial antecipado e sobre quais regras serão
estabelecidas para este, ou para todos os vindouros. Para tanto, realizamos um levantamento
participante entre as postagens e comentários nas redes sociais das personalidades aqui
citadas.
O discurso revolucionário pela reforma política que, com mais contundência, desde
2013 foi por Dilma articulado encontra seu momento mais fecundo e conjuntural. Um
rompimento mais estrutural da institucionalidade requer que seja processado pelo povo. Com
a estratégia do plebiscito, os movimentos sociais estão se pautando pelo “Fora Temer” com
impacto na radicalização democrática.
Entendendo que, por possível antecipação de eleição presidencial, um plebiscito pode
unificar e fortalecer as várias forças progressistas no país contra o golpe que pode se
consumar no Senado, a Frente Povo Sem Medo convoca protestos em defesa de um plebiscito
para que a população decida se o mandato em curso – que foi popularmente outorgado – deve
ter seu fim abreviado e deve então ser antecipada a escolha de nova chapa presidencial.
A motivação pela antecipação de eleição presidencial mediante plebiscito não implica
em recuo dos progressistas, mas tentativa de dar sobrevida às transformações conquistadas
desde 2003. A defesa que faz a presidente afastada da proposta de um plebiscito, mesmo com
a possibilidade deste resultar no encurtamento de seu mandato, não significa reconhecer que
não tenha condições de prosseguir; significa, sim, o reconhecimento do perigo e extensão de
nossa crise institucional, a ameaça de uma reforma no Estado encabeçada pelo “centrão” de
tal monta e ilegitimidade que afunde o país em escusos esquemas jurídico-políticos
duradouros; que crie barreiras institucionais para a expressão das vontades majoritárias do
colegiado nacional. A atual ruptura exigiu da nação brasileira uma maturação política
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exponencial, o que se torna fato facilitador para que julguemos se, efetivamente, tanto o
mandato de Temer quanto o de Dilma são ou não subordinados a uma ordem republicana
maior.
Pesquisa Ibope, realizada entre 14 e 18 de abril, mostrou que 62% preferem novas
eleições em vez de impeachment para acabar com a crise política que tem contribuído para a
pior recessão em décadas. Nesse sentido, pesquisa CNT/MDA aponta que, para 50,3%, a
eleição para presidente marcada para 2018 deveria ser antecipada para este ano. Esta última
pesquisa aponta também que apenas 1 em cada 10 brasileiros tem considerações positivas
sobre o Governo de Temer.
Menos da metade dos senadores estão comprometidos em manter o afastamento
perniciosamente pactuado da mandatária e em tentar limitar a consulta popular que pode dar
cabo ao esquema em voga. Mas, são necessários 54 votos para que o mandato de Dilma seja
cassado. Ao menos por hora, o Governo interino vem contando com menos de 40 votos. Ante
esta fragilização, esta inviabilização, cabe à sociedade civil exigir que todos os representantes
congressistas se curvem à vontade cidadã. Nesta quadra histórica, cabe aos movimentos
populares aproveitarem a fragilidade do Governo Temer – decorrente da queda de 3 ministros
em menos de um mês e dos pedidos de prisão contra membros da cúpula do PMDB, incluindo
o senador e ex-ministro Romero Jucá e o presidente do Senado, Renan Calheiros – para
conquistar votos de parlamentares indecisos ou favoráveis ao afastamento definitivo de
Dilma.
As delações premiadas e os pedidos de prisão criaram ambiente favorável para que a
tese da nova escolha presidencial ganhe espaço no Senado. Parte dos senadores que na
ocasião votaram em favor da abertura do processo de julgamento de impeachment teme que,
caso aceitem a saída definitiva da presidente, a imagem de "anti-Lava Jato" acabe por
prejudicar seus capitais políticos. Os senadores Romário (PSB), João Alberto (PMDB),
Fernando Bezerra (PSB), Roberto Rocha (PPS), Cristovam Buarque (PPS), Acir Gurgaz
(PDT), Benedito de Lira (PP), Antônio Carlos Valadares (PSB), Reguffe (sem partido),
Marcelo Crivella (PRB), Edison Lobão (PMDB), Jader Barbalho (PMDB), Lasier Martins
(PDT) e Pedro Chaves (PSC) formam um grupo que provavelmente passe a apoiar a petista,
tendo em vista que a tese de novo pleito presidencial ganha fôlego.
Os acenos de Dilma à realização de plebiscito sobre nova eleição têm colocado o
Governo interino em alerta. Soma-se a isso que, provavelmente, Eduardo Cunha tenha seu
mandato cassado. O que reforça a ideia de que Dilma consiga reconstruir sua base de apoio no
parlamento, caso volte para ao gabinete. Ao fim ao cabo, a estratégia da consulta pode se
mostrar positiva para Rousseff, já que poderia, ao voltar ao poder, trabalhar para que a
proposta de nova eleição acabasse derrotada nas urnas. Muitos direitistas temem que a
proposta do plebiscito se torne uma maneira de reconquistar o mandato. Vários receiam que,
frente ao avanço da Lava Jato, o “centrão” não teria a mesma força reacionária para
conduzirem o golpe-impeachment. Caso consiga, ela permaneceria no cargo com a
legitimidade popular e conseguiria refazer as alianças perdidas no Congresso e até aprovar
propostas, como uma reforma política que torne a presidência menos refém dos partidos
políticos.
Ao anunciar que o país precisa de um plebiscito para decidir se deve ou não ter nova
eleição, a frente progressista no país isolou ainda mais o Governo Temer da sociedade.
Considerando o curto prazo, estabelece assim uma economia política praticamente inviável.
Nesta esteira, aliados de Dilma já trabalham com um cronograma possível para o plebiscito e
alegam que, caso as ruas mobilizem e sejam mobilizadas, Temer não terá cacife para impedir
que uma eleição presidencial seja antecipada. Os movimentos progressistas que articulam
uma atuação anti-estabelechiment precisam consensuar por um lema como "contra o golpe,
plebiscito já".
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Em consequência de Dilma argumentar que muitos parlamentares objetivaram tirá-la
do gabinete para interromper a Lava Jato e que ela teria se recusado a fazer quaisquer
concessões que alterassem as investigações, para o senador Humberto Costa (PT), se, em
plebiscito, a maioria da população rejeitar a antecipação da eleição presidencial, isso daria
"uma legitimidade adicional" a Dilma, poderia "ajudar na relação com o Congresso e a
sociedade", na governança.
O projeto de decreto legislativo nº 16/2016 é um dos projetos que prevê a realização
de plebiscito para a realização de eleição presidencial antecipada. Foi apresentado pelo
senador Randolfe Rodrigues (Rede), assinado por outros 26 senadores e já se encontra em
tramitação no Senado. Seria necessário o apoio de maioria absoluta dos deputados e senadores
para que seja aprovado decreto que convoque plebiscito. Outra proposta possível é a PEC
20/2016, que foi elaborada por grupo de senadores. Ela também prevê nova eleição
presidencial. Consta nesta redação que este certame seria já para outubro agora. Aberto para
consulta popular no portal do Senado, mais de 80% das mais de 60 mil pessoas que se
manifestaram, se manifestaram em apoio à proposta.
Afonso Florence, líder do PT na Câmara, avalia que a proposta do plebiscito poderia
ser aprovada na Casa, pois permitiria que adversários de Dilma disputassem a presidência. E o
ganhador teria, então, a devida legitimidade. Para ele, a decisão por nova eleição deveria vir
de Dilma, já que a tese do pacto foi confirmada pelos recentes escândalos no Governo
interino, este líder defende que ela possa exercer seu mandato até o fim. Por outro lado, ante o
fisiologismo e a fragmentação partidária, é consenso que o melhor cenário seria a convocação
de eleições gerais, não apenas de eleição presidencial. Para Renan Calheiros, a PEC 28/2016,
que prevê no primeiro turno das eleições municipais a realização de plebiscito questionando o
eleitor sobre a realização de nova eleição presidencial, "não passa pelo simples fato de que
Lula é o favorito hoje".
Para Humberto Costa, perdendo a tese da permanência de Dilma no plebiscito, "vamos
ter uma eleição e quem entrar, entra com legitimidade". Além de Humberto Costa, outras
lideranças petistas no Senado avaliam que o plebiscito poderia garantir maior legitimidade
para Dilma – ou para o futuro presidente – no Congresso.
As votações no parlamento que autorizaram a farsa do processo de julgamento do
impeachment da Dilma escancararam para a nação o caráter de nosso sistema político, da
insustentabilidade das coligações proporcionais, da proliferação partidária e do
presidencialismo de coalizão. Mesmo aqueles que, de modo sincero, confiaram ser tal
processo relacionado ao combate à corrupção, poucas semanas depois, perceberam o caráter
fisiocrático constituído no país.
A legislação não prevê a revogação de mandato por causa da perda de apoio
parlamentar do presidente. Assim, a indisposição congressual percebida desde – em especial a reeleição de Dilma, com o estabelecimento de “pautas-bombas”, por exemplo, não enseja
ilegitimidade presidencial. Como ela mesma já manifestou, no desenho político-eleitoral do
país, o fisiológico presidencialismo de coalizão se esgotou. Afirmando que houve uma ruptura
democrática e que a saída para a crise política passa por devolver ao povo a prerrogativa de
decidir os rumos do país, Dilma sustenta que um plebiscito seria necessário para que se
conserte o grave erro do desrespeito à democracia, ou seja, uma consulta popular que legitime
a eleição do novo presidente ao mesmo tempo em que um pacto para a governança se
estabeleça. Estas duas metas poderiam ser alcançadas valendo-se do mesmo instrumento,
aplicado no mesmo dia: o plebiscito no dia 2 de outubro.
O plebiscito deveria vir acompanhado de questões concernentes à reforma política.
Sem estas, a atuação dos políticos continuará desacreditada. A eleição antecipada só teria
êxito com pacto político pela reforma. Tal reforma não visaria reestruturar fundamentos
basilares da República, mas minorar a influência do fisiologismo, por exemplo. Como diz
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Dilma, "não temos que acabar com o presidencialismo, temos que criar as condições pela
reforma política".
Nosso "semipresidencialismo" requer uma – muitas das vezes insustentáveis –
permanente negociação entre o Governo e o Congresso. No caso de Dilma, esta começou
imediatamente após sua eleição em 2010. Este equilíbrio de forças ficou visível quando
Rousseff foi acusada de propor plebiscito após as jornadas de junho, em 2013, e de apoiar a
Política Nacional de Participação Social, em 2014, como possíveis estratégias para
enfraquecer o papel institucional do parlamento.
Na opinião de Jandira Feghali (PCdoB), um plebiscito poderia colocar perguntas sobre
o caminho para o Brasil: "Pode-se agregar a esse plebiscito questões com perspectivas para o
país". Ela continua dizendo que "perspectivas que queremos ao menos a curto prazo,
estabelecimentos político-eleitorais pensados pontualmente para uma possível próxima
eleição presidencial". Ao analisar este quadro de ruptura institucional, o PCdoB conclama
união das forças progressistas em torno da convocação de um plebiscito que responda se
teremos ou não novo certame presidencial no início de 2017.
Vez que a escolha por meio do voto popular constitui ato fundamental do regime
representativo, esta é a única forma de se evitar a perpetuação de um quadro de anomalia
constitucional, restabelecendo a plenitude das bases do Estado de Direito através da vontade
expressa pela maioria dos brasileiros. É por meio deste que se dá a transferência para os
representantes escolhidos da soberania, que carrega o povo. Em meio ao atual impasse entre
os atores, um plebiscito remeteria a decisão do desfecho democrático à soberania popular.
Com a sinalização dada pela presidente por ora afastada, estariam criadas as
correlações de forças necessárias não apenas para um paliativo que se estenderia até 2018,
mas para um desfecho à crise política por um novo acolhimento soberano da
representatividade a ser estabelecida. É preciso que tenhamos clara a dualidade enfrentada:
uns percebem o plebiscito como uma ruptura com o presente desarranjo e uma tentativa de
repactuação por baixo, nestes Legislativo e Executivo que maquinam pela permanência de
uma pactuação oligarquicamente estabelecida; outros a percebem como um “verdadeiro
golpe”.
A presidente Dilma questiona “se é possível governar sem fazer uma reforma política
antes”; principalmente considerando a quantidade de legendas já existentes, pondera que a
política de coalizão – ou cooptação – inviabiliza uma feitura política de expressão
democrática e que o seu retorno implicaria em diálogo nacional para que um novo presidente
eleito tenha condições de se manter no poder sem que perca a consistência ideológica da
correlação de forças que o elegeu. “Aumenta o número de partidos sistematicamente e cada
vez os Governos vão precisando de mais partidos para formar a maioria simples e a maioria
de dois terços do parlamento. Você tem de ter uma base de alianças. Quanto maior a base de
alianças, menos política e ideologicamente [esta é] alinhada. Então você passa a ter de
construir alianças muito amplas. Este é um processo extremamente complexo”, continua ela
em sua análise.
Quanto ao “toma lá, da cá”, vale lembrar Amorim (2006, p. 90), quando estrutura que
“o clientelismo é entendido como um fenômeno muito mais amplo, que perpassa toda a
história política do país e que envolve a concessão de benefícios públicos entre atores
políticos”.
Como o número de partidos explica a atual crise política e pode ser motivo de crises
futuras? Considerando o presidencialismo, o número de partidos no Brasil é caso único. A
maioria das agremiações é fisiológica. Suportam não plataformas ideológicas, mas,
exclusivamente, plataformas eleitoreiras. Pelas atuais quase 40 legendas, a maquinaria
metapartidária melhor pode se reconfigurar ao capilarizar-se no intercruzamento entre as
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diferentes demandas sociais se estiverem sobre o julgo de um discurso supraideológico que
impactasse da campanha à apuração.
Há um sem-fim de pequenas legendas de aluguel que, hoje, apoiam Temer. Estas estão
sob o ataque do PT e, amanhã, podem vir a ser cooptadas de volta por Dilma para compor seu
ministério, caso ela retorne ao poder. São nessas relações promíscuas, desprovidas de
coerência ideológico-partidária, que caracterizam as maquinações metapartidárias, o
presidencialismo fisiocrata. Exemplo desse processo é manifesto por Rui Falcão, presidente
do PT, a respeito das eleições municipais deste ano. Para ele, é esperado que PT e PMDB
sejam aliados em algumas localidades. E não haveria o que se disciplinar nesta conduta.
O senador Roberto Requião é peemedebista como o é Temer, mas foi contrário à
abertura do processo de julgamento do impeachment. Ele projeta que, após 3 meses de Temer
à frente da nação, ante os últimos acontecimentos e os que se anunciam, chegarão a 40
senadores favoráveis à consulta sobre a possibilidade de escolha soberana de novo
mandatário. O paranaense postou no Twitter: "Não é um 'fora, Temer', nem um 'fica, querida".
"É a população escolhendo qual é o caminho do país".
Como bem sinaliza um ânimo possível para um coletivo como este, ao reconhecer que
a crise está no regime presidencialista, no processo partidário e no eleitoral, Roberto Amaral
(PSB) sintetiza dizendo que não pode "ser contra a tentativa da usurpação do mandato dela
pelo Congresso e ser a favor da usurpação do mandato dela através de um plebiscito".
Partindo do modo como Temer distribuiu os cargos ministeriais, ficou perceptível a
tentativa de garantir uma superbase no Congresso. Fato que também desagradou muitos
parlamentares. Sobre isso, vale relevar estudo da Pulso Público, que, calculando a taxa de
coalescência do gabinete de Temer, estaca que a equipe do peemedebista é, desde a
redemocratização, a mais equilibrada em termos partidários e a mais coerente com a figuração
atual do Congresso. Tal indicador vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais proporcional
é a repartição do poder entre as siglas da coalizão. No caso do Governo Temer, a taxa de
coalescência está em 0,80; já durante o 2º mandato de Dilma, chegou no máximo a 0,71. Dito
de outro modo, a gestão da presidente afastada teve o maior número de partidos em
ministérios desde a redemocratização.
Subserviente ao capital estrangeiro, interessa à classe dirigente brasileira a
continuidade da ilegitimidade expressa pelo Governo Temer. Como forma de recompor os
níveis de lucratividade e, com isso, resgatar o ideário direitista de Estado mínino e
privatização, foi exposta a agenda em curto prazo que requer avanço draconiano sobre as
riquezas dos brasileiros menos afortunados. Além disso, o golpe em curso resgata uma
estratégia de reprivilegiamento dos setores dirigentes, indo de encontro ao conjunto de
políticas implementadas nos últimos 13 anos, destinadas aos mais pobres.
A maquinação entre os poderes se evidencia quando congressistas se unem para barrar
uma presidente em seu combate à corrupção; quando ministros do STF não limitam, mas
auxiliam o vale-tudo político com corruptos à frente; quando um Governo estabelecido por
golpe jurídico-midiático articula programa econômico anti-democrático, com resultante
distributiva lesiva à maioria da população; quando parlamentares antecipam que, no caso do
retorno de Dilma, continuariam paralisando o Governo. Frente a tais maquinações
metapolíticas, metapartidárias, o discurso revolucionário, o discurso das frentes progressistas
que representam a maioria de excluídos se faz encadear no reivindicado plebiscito.
Pesquisa Datafolha de 2015 concluiu que 75% da população não concordava que
empresas financiem campanhas. Sobre esta pesquisa, a OAB fundamenta que as definições
eleitorais em curso acabam por subordinar a representação política ao poder econômico
durante as campanhas, refletindo então nas decisões do Congresso e Governo.
É preciso que fique claro nas mobilizações pelo plebiscito que este pode significar
uma oportunidade para que ao menos um presidente no país seja eleito sob um conjunto de
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regras – prioritariamente – articuladas pela população. É preciso lançar as bases para reformas
estruturais importantes, sem as quais não teremos chance de vencer a crise. É preciso que
tenhamos por referência ao menos um momento eleitoral para confrontarmos com os demais
e, mais à frente, conseguirmos pesar e decidirmos por alterações estruturais e longitudinais.
Quanto a isso, vale recortar o que sintetiza a presidente afastada, quando diz que “não acho
que o problema seja só pelo número de partidos, mas a inconsistência. É essa inconsistência
que permite, por exemplo, que o PMDB, mesmo eleito com a agenda do PT, consiga reverter
isso com uma aliança com o PSDB e o DEM, os principais partidos da oposição”.
2 UMA SOLUCIONÁTICA ENSAIADA
Conforme levantado por Amorim (2006, p. 34), Brunner e Sunkel identificam os
temas-foco que estruturam metagendas que “ordenam e expressam os assuntos de interesse
público, operam como um marco de significação e identificação do objeto de pesquisa e das
temáticas relevantes a serem estudadas”. No Brasil, “o combate à corrupção foi a principal
metagenda do Governo Collor. Para o Governo Fernando Henrique, foi o combate à inflação,
ao passo que o combate à fome se tornou a principal metagenda do Governo Lula”. Na
confluência das percepções que nos deparamos no percurso deste ensaio, alinhavamos alguns
cruzamentos entre uma reforma possível e uma desejada. Como Amorim, passamos a
entender a atual metagenda como a “da desconfiança, do individualismo e do personalismo
político”, que caracteriza a baixa participação popular planejada em nossa democracia “de
caráter excludente”.
Seria oportuno definirmos regras apenas para a eleição antecipada? Tal medida garante
maior ou menor apoio popular? Seria oportuno um plebiscito cumulativo? Tanto para o
Congresso como para a população, se as reformas políticas apontadas pelo colegiado nacional
valessem apenas para a eleição antecipada do começo de 2017, não soaria como um discurso
mediador, por conseguinte, mais viável?
Tomando os eleitores em suas individualidades, para que esta trama de encontros e
desencontros seja delineada, no social e no político, devemos ter a pluralidade de
pertencimentos e vínculos como um princípio norteador de um discurso revolucionário que
considere a extensão da maquinaria metapartidária, em seus impactos, molares e moleculares.
Como sistematizado por Downs (apud AMORIM, 2006), é o leque entre uma
participação moderada e um total desinteresse que produz a governança. Por outro lado, uma
ampla participação política sobrecarrega e gera instabilidade no sistema político. Mais
delicado ainda é amplamente ser debatido os pilares da legitimação: o sistema partidárioeleitoral.
Os debates sobre a noção de cultura cívica têm como principal referência Almond e
Verba. Os autores pretenderam investigar a expressão do sistema político de uma determinada
sociedade nas percepções, sentimentos e avaliações da sua população. Como enfatizam esses
teóricos (apud AMORIM, 2006, p. 151), “uma das características da cultura política da
sujeição é o fato de que as pessoas sabem o que acontece na esfera política, mas não se
sentem estimuladas a participar e a intervir. Há uma ausência do sentimento da competência
cívica e da eficácia política”.
Devemos denunciar esta institucionalidade posta por sua insuficiente, mas também por
propagandear o desrespeito ao voto, por valorar este de modo oposto. A ineficácia da
participação popular se perfaz pela incompetência cívica implicada na incompreensão sobre o
destino do voto. Pelo sistema proporcional, há um sequestro do sufrágio de cada um. Além do

403

mais, a lista aberta determina uma campanha despolitizada, feita em torno de imagens, de
mitos, não de propostas ideológicamente consistentes para o trato dos desafios de gestão da
coisa pública.
Partindo de estudos comparados em filosofia política e direito eleitoral, é fácil
perceber o quão nossas escolhas político-eleitorais acabam por limitar uma efetiva
representação. Uma leitura aqui destacada é a de Sartori (1982), que distingue conceitos que
explicam a escolha eleitoral: voto por questão e voto por imagem. Os partidos aparecem
associados a um conjunto de questões, e o voto – do discurso à escolha de fato – deve se
processar na identificação com as propostas relacionadas aos programas partidários. Por aqui,
ainda prevalece o voto por imagem, pelo "carisma" do candidato; não por uma consistência
ideológica-procedimental de condução da coisa pública que cada partido deveria representar.
Neste sentido, vez que as motivações do eleitorado médio se relacionam com a
intensidade da participação política, o argumento de Putnam (apud AMORIM, 2006, p. 161) é
que “a participação política nas regiões de baixa vida associativa é permeada pela prática do
clientelismo e do personalismo, e não por compromissos programáticos”.
Maffesoli (1998) afirma que é preciso que entendamos as figurações heróicas, o
sucesso e popularidade que carregam. Muito por conta do modo como os regramentos
enrijecem as relações entre os representantes e entre estes e os representados. Mesmo estas
figurações sendo mistificadoras e alienantes, ainda não só estão presentes como vêm se
multiplicando.
Como muito sinalizado pela literatura especializada, nossos problemas de
representação não se circunscrevem simplesmente no grande analfabetismo político, numa
espécie de encantamento ou feitiçaria semiótica de marqueteiros, mas também nos princípios
e cálculos normatizados em nosso atual sistema eleitoral, envoltos da campanha à apuração. O
exercício de um plebiscito cumulativo que defina o próximo pleito presidencial e as regras a
que este se submeteria serviria também para que experienciássemos outra relação com os
compromissos de campanha que o financiamento privado firma ou com um voto centrado em
plataformas de propostas, não em carisma.
Tendo por base que, no atual impasse, não é de bom tom que o parlamento decida,
mas, neste contexto, é o povo quem deveria ser convidado a decidir sobre a continuidade ou
interrupção do mandato presidencial conquistado em 2014; e, nesta representatividade posta,
não há poder reunível suficiente para fazer frente à crise político-partidária. Assim,
defendemos que se consulte diretamente a vontade do povo sobre nova eleição presidencial a
ser realizada no início de 2017, abreviando-se o período de ruptura constitucional que se
desenha. Em se confirmando a decisão dos eleitores pela realização de pleito antecipado,
caberá ao Congresso emendar a Constituição para propiciar a convocação da eleição e a posse
de Governo jurídica e politicamente legitimado.
Como formula Walter Pinheiro, em termos de logística, de gestão da informação e do
impacto orçamentário, mente quem diz não ser possível acrescentar nas urnas mais uma
questão dirigida ao eleitorado. O TSE reconhece que há viabilidade técnica para unir a disputa
entre candidatos – nas eleições municipais – e o confronto entre plataformas de propostas – no
plebiscito sobre uma nova eleição presidencial e sobre as regras para tal pleito, ou para os
demais por vir. Por conseguinte, estas duas consultas podem ocorrer por 2 vias: voto
uninominal – ou voto para apenas um vereador ou um prefeito – e voto cumulativo – o voto
no qual possamos ordenar as propostas que julgamos mais adequadas em relação a diversas
questões justapostas sobre o destino do mandato de Dilma, sobre a possibilidade de outra
eleição presidencial, bem como sobre reformas políticas que tornem mais viável o Governo
que exista pós-plebiscito.
A votação cumulativa pode ser parcial ou total. A parcial diz respeito à disposição aos
votantes de mais de um sufrágio, não sendo possível que estes cumulem suas manifestações
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num mesmo candidato ou proposta; já a votação cumulativa total é o processo de voto que
permite que cada eleitor cumule parte ou toda sua cota de manifestação num único candidato
ou proposta. Para este plebiscito que talvez estejamos nos aproximando, defendemos o tipo
parcial, o que garantiria amplo debate sobre as interdependentes plataformas de propostas
requisitadas por uma reforma política substancial.
Ante a estrutura constitucional restritiva, uma reforma política se revela tarefa difícil.
Dilma tem de concentrar seus esforços em recuperar a confiança e a unidade de diferentes
setores do país, o que demanda dela a capacidade de pactuar ao longo das poucas semanas do
seu retorno antes do plebiscito. Em vista disso, reafirmamos que alterações profundas no
sistema político-eleitoral brasileiro não teriam como bem amadurecerem. Um meio termo
entre tais possibilidades seria mobilizar o processo decisório sobre as questões a serem
plebiscitadas para que estas se restrinjam ao pleito adiantado, extemporâneo; não abrangendo
as demais eleições por vir. Por outro lado, mediador também significa a presença tanto de
códigos que representem cenários de reformas políticas restritos ao pleito antecipado quanto
códigos que representem cenários de reformas que abranjam todas as eleições por vir. Assim
sendo, seria permitido que os cidadãos exitosos escolhessem cada plataforma de proposta a
partir de seu grau de maturidade em cada assunto, às vezes pensando de modo experimental e
às vezes de modo longitudinal.
Fundamentalmente, advogamos pela aplicação da lógica cumulativa na realização do
provável próximo plebiscito brasileiro. Em sendo este um plebiscito cumulativo, podem ser
criados códigos que correspondam a várias plataformas de propostas. Estes códigos podem ser
derivados de identificadores como dezenas ímpares para manifestar a vontade do cidadão em
não ter eleição presidencial e dezenas pares para manifestar a vontade do cidadão em ter
eleição presidencial. Estes códigos teriam suas unidades para manifestar a vontade em
diferentes propostas de reforma político-eleitoral. Com isso, mesmo que o cidadão não queira
a abreviação do mandato da Dilma, poderia ordenar 3 códigos para que fosse captada sua
priorização
para
as
necessárias
reformas,
embora
apenas
futuramente
debatidas/implementadas. Se prevalecesse no plebiscito a tese da eleição presidencial
antecipada, apuradas as ordenações de todas as plataformas de regramentos político-eleitorais,
de todo colegiado eleitoral do Brasil, teríamos um quadro bem mais maduro e detalhado de
como devemos proceder neste certame. Um instrumento como este serviria para definir o
regramento para uma eleição presidencial antecipada, mas também para consultar a população
sobre reforma política a ser posteriormente debatida pelo parlamento para as demais eleições
vindouras.
A depender das regras democráticas que conduzem alistamento, campanha e apuração,
é possível que se abra brecha – ou mesmo que estimule votos raivosos, infundados, pouco
refletidos. Um plebiscito sobre regras eleitorais que minorem os frequentes desarranjos
institucionais pode majorar, mas ante o clamar e o maior amadurecimento cívico do brasileiro,
é muito provável que seja minorado. Se souberem como questionar a população, mais
provável de serem minorados.
O mais comum é que os plebiscitos sejam categóricos – com perguntas para que se
escolham entre 2 ou 3 alternativas do tipo “sim” ou “não”. Encapsulado em códigos, é
possível que seja capturada ampla gama de inclinações do eleitorado. Se, por exemplo, em 4
telas diferentes da urna eletrônica forem dispostas 4 perguntas do tipo “sim” ou “não”,
teríamos apenas a leitura de 4 ideias isoladas uma das outras e que, comumente, não condizem
com as reais opiniões dos eleitores, vide a lógica do voto “útil”. Ranquear códigos que
representem diferentes cenários políticos, diferentes opiniões sobre os modos mais adequados
de repactuar a política é um modo de reduzir uma multiplicidade de informações. Cada código
ranqueado se assemelharia como ranquear frases. Para que cada um escolha o seu melhor
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final, é preciso permitir que os eleitores tenham condições de escrever suas próprias
dissertações.
Tomando o modelo de perguntas do tipo “sim” ou “não”, com uma pergunta por tela,
seriam necessários que cada eleitor clicasse ao menos 8 vezes na urna eletrônica. Estruturando
um plebiscito cumulativo, caso não cometa erros, seria requerido apenas 7 cliques de um
eleitor.
Pelo plebiscito esquematizado de modo cumulativo, questionamentos mais
pormenorizados seriam possíveis. Exemplo: (a) a realização de eleição presidencial
antecipada; (b) a não realização de eleição presidencial antecipada; (c) o fim do financiamento
empresarial apenas na próxima eleição presidencial – caso antecipada; (d) a permanência do
financiamento empresarial apenas na próxima eleição presidencial – caso antecipada; (e) o
fim do financiamento empresarial em todas as eleições vindouras por vir; (f) o fim do
financiamento empresarial em todas as eleições por vir; (g) a adoção da votação do tipo
cumulativa apenas na próxima eleição presidencial – caso antecipada; (h) a não adoção da
votação do tipo cumulativa apenas na próxima eleição presidencial – caso antecipada; (i) a
adoção da votação do tipo cumulativa para todas as eleições por vir; (j) a não adoção da
votação do tipo cumulativa para todas as eleições por vir; (l) o fim de coligações em todas as
eleições proporcionais por vir; e, (m) a permanência das coligações em todas as eleições
proporcionais por vir; (m) barateamento das campanhas, com o fim das cenas externas, da
participação de convidados e das trucagens, restringindo-se as campanhas apenas aos
candidatos sentados à frente da câmera, discorrendo sobre suas propostas de atuação; (n)
permanência do atual modelo de gastos com campanhas.
Numa única tela, conforme sua ordem de preferência, cada eleitor poderia ranquer 3
códigos com 2 dígitos que sinalizem todas as combinações possíveis entre as propostas “a”,
“b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m” e “n”.
Além de mais ágil, todos seriam convidados a julgar sobre um extenso leque de
opções. Por exemplo: proposta “a” com “c”; “a” com “d”; “a” com “e”; “a” com “f”; “a” com
“g”; “a” com “h”; “a” com “i”; “a” com “j”; “a” com “l”; “a” com “m”; “a” com “c” e com
“g”; “a” com “c” e com “l”; “b” com “d”; “b” com “e”; “b” com “d” e com “l”; et cetera.
Mais ainda, permitiria que apontássemos primeiramente os cenários mais utópicos e, por
último, o cenário mais pé-no-chão. Agindo assim, cada um teria mais liberdade em apostar no
que realmente acredita, sem deixar de considerar sua leitura pragmática sobre a atmosfera
eleitoral de então. Enfim, se é para acrescermos mais uma tela na votação municipal que se
aproxima, que esta seja repleta de possibilidades de expressão.
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O PAPEL DE UMA CULTURA DOS DIREITOS HUMANOS
NA EDUCAÇÃO DO SUJEITO TRANSFORMADOR
Lisiane Santos da Mota*
RESUMO: Um sujeito torna-se de fato um ser humano transformador quando na sua formação educacional há
a presença de uma cultura dos Direitos Humanos. Entendendo- se Direitos Humanos como aqueles intrínsecos
à dignidade humana e próprios de regimes democráticos. A globalização da cultura dos direitos humanos
representa os direitos do cidadão, da pessoa humana, inter-relacionados aos direitos universais e indivisíveis.
Mediante tal afirmação, há a necessidade da valorização e propagação desses direitos, sendo que compete às
instituições de ensino a formação do sujeito social transformador. O objetivo deste artigo consiste em
evidenciar o papel da cultura dos Direitos Humanos na formação do sujeito transformador. Para tal fim este
texto está organizado em três partes: sendo a primeira uma contextualização sobre o que são Direitos Humanos,
em seguida uma análise sobre a universalidade e relativismo cultural em Direitos Humanos, e encerraremos
com uma discussão sobre Direitos Humanos e Educação. Tendo como eixo de análise o seguinte pensamento: à
medida em que se apropria de uma cultura dos Direitos Humanos, o indivíduo reconhece e valoriza esses
direitos e passa, então, a atuar criticamente, de forma construtiva, no seu meio social. Em um contexto global, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) dispõe sobre o seguinte, em seu primeiro artigo: “ todos os
homens nascem livres e iguais em dignidade”. Nesse contexto, as instituições de ensino que trabalham esses
valores saem de um discurso vazio, inoperante, para a formação de cidadãos críticos, transformadores, que
exercem a cidadania, pensando no coletivo, prevalecendo o sentimento de solidariedade. O presente trabalho
fundamentou-se em uma pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos. Cultura. Sujeito Transformador. Educação.

1. INTRODUÇÃO
Direitos humanos, conquista histórica, resultante dos movimentos sociais, das lutas
sociais, que expressam uma cultura de valores morais, de princípios que valorizam a vida, a
liberdade, a democracia, que se revelam contrários aos sistemas ditatoriais e a toda e
qualquer forma de agressão à vida.
Tais direitos existem em todos os espaços sociais democráticos, em que haja a
presença do valor da dignidade humana. A escola, ou seja, o ambiente escolar, é propício no
sentido de propagar tais valores, divulgando uma cultura que nega a discriminação,
preconceitos e toda ação que se contraponha a dignidade humana.
Nesse contexto forma-se, então, um sujeito transformador, ciente dos seus direitos e
deveres, um sujeito participativo, atuante em todos os espaços sociais: partidos políticos,
movimentos sociais, universidades, organizações não governamentais... sendo que tal
atuação se caracteriza como transformadora à medida que se considera os direitos humanos
como sendo intrínsecos à pessoa e que devem ser invioláveis. Estabelece-se, então, a cultura
da dignidade humana.
O sujeito transformador é visto como aquele que atua em sociedade nos diversos
espaços democráticos, valorizando a cultura da paz, da solidariedade, da igualdade de
gêneros, da diminuição de concentração de renda, entre outros aspectos.
Neste artigo procura-se abordar o papel de uma cultura dos Direitos Humanos na
formação do sujeito transformador. Logo, essa discussão insere-se em um contexto
educacional, cuja presença dos Direitos Humanos é de fundamental importância para o
crescimento da pessoa, que internalizando uma cultura a favor da dignidade humana, poderá
atuar historicamente transformando a realidade vigente.
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Para contemplar tal objetivo, esse texto está assim organizado: primeiramente há uma
contextualização sobre o que são os Direitos Humanos. Em seguida, uma abordagem sobre
Universalidade e Relativismo Cultural em Direitos Humanos. E finalmente, uma discussão
sobre Direitos Humanos e Educação.
Esses itens estarão em consonância, no sentido de esclarecer que um sujeito se torna
de fato transformador à medida que internaliza no seu cotidiano social uma cultura dos
direitos humanos.
1.1 O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS?
No cenário internacional a cultura dos direitos humanos representa todos os direitos
do cidadão, da pessoa humana, inter-relacionados aos direitos humanos universais e
indivisíveis. Tais direitos contemplam o conjunto dos direitos civis, políticos e sociais, ou
seja, essa tríplice dimensão.
Como caracterizar os direitos civis? São aqueles pertinentes às liberdades individuais,
liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de imprensa, direito a propriedade e direito à
justiça.
E os direitos políticos? São direitos que se relacionam à participação das pessoas no
exercício do poder político. É o direito de votar e de ser votado. Incluem-se aqui os partidos
políticos, sindicatos e associações.
Os direitos sociais? Referem-se ao bem-estar econômico e herança social, todo
indivíduo tem o direito social de levar uma vida de ser civilizado de acordo com os padrões
da dignidade humana, assegurando-lhe educação, saúde, lazer, consumo, segurança e
trabalho.
De posse do aqui exposto, há a necessidade de se valorizar e propagar tais direitos, e
a educação constitui-se como a principal instituição para efetivar esse papel na formação de
cada sujeito social. É principalmente no ambiente escolar que ocorrem discussões acerca dos
papéis sociais das pessoas. O cidadão, situando-se no mundo, portador de deveres e direitos.
Sendo que, um dos deveres é respeitar e valorizar os Direitos Humanos nos diversos
espaços sociais: sindicatos, escolas, igrejas, clubes, associações, organizações não
governamentais, órgãos públicos e outros.
Direitos Humanos são aqueles que nossa Constituição Federal (1988) elencou como
direitos fundamentais, como exemplo o direito à vida. Logo, todo direito referente à
dignidade humana é, pois, direito humano. No Brasil, a CF/88 garante esses direitos.
A garantia de uma vida digna contempla vários direitos: educação, saúde, segurança,
moradia, trabalho, boa alimentação... É inadmissível constatar pessoas passando fome,
desempregadas e sem moradia, esses cidadãos sentem-se desprovidos de direitos, embora
tenham direito a ter direito.
Direitos humanos e dignidade caminham juntos. Mas qual o real significado de
dignidade? É aquilo que define a essência da pessoa humana, do ser pessoa. É o que confere
humanidade ao indivíduo. É a essência do homem. A ideia de dignidade também relacionase à liberdade e autonomia do sujeito. É uma qualidade inata do cidadão, que não deve ser
ultrajada, negada.
No contexto da dignidade humana tais direitos se opõem ao sistema capitalista que
oprime e escraviza, à elevada concentração de renda, são direitos que não concebem o
desemprego e a não cidadania. Portanto, existem em um contexto de luta contra o poder
hegemônico, contra as desigualdades sociais e em oposição as diversas formas de regimes
políticos ditatoriais.
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Estes direitos advogam a inclusão social em um Estado Democrático de Direito,
direcionando o exercício da cidadania em um contexto de maior participação popular. A
concepção presente se coaduna com a defesa da liberdade e da igualdade.
Nesse contexto, o principio emancipatório dos direitos humanos necessita ser
assimilado culturalmente na vida de cada cidadão, para um melhor exercício da cidadania.
Toda pessoa deve ter consciência que esses direitos são universais e inalienáveis. E essa
consciência ocorre em uma escala de valores universal, internacional.
Essa escala de valores pressupõe certos fundamentos, os ideais de liberdade, justiça e
paz no mundo. Em um contexto mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948) dispõe sobre o seguinte, em seu primeiro artigo: “todos os homens nascem livres e
iguais em dignidade”. Esse principio define, com propriedade, os reais propósitos desses
Direitos.
Sintetizando, os Direitos Humanos são aqueles intrínsecos a dignidade do ser pessoa,
do ser humano. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem representa um marco
histórico que expressa, com qualidade, em seus trinta artigos, os princípios norteadores
desses direitos, que devem ser reconhecidos e respeitados.
1.2- UNIVERSALIDADE E RELATIVISMO CULTURAL EM DIREITOS HUMANOS
Para começar essa discussão quero me reportar a quatro séculos atrás, cuja
mentalidade era a seguinte: somente pessoas com status social e econômico, detentoras de
riquezas materiais, tinham direitos. Pois quem era desprovido de bens materiais não era um
ser humano, portanto não era digno de direitos. Como por exemplo disso pode-se citar o
regime escravocrata que ocorreu em vários países. O escravo não era uma pessoa,
representava um objeto de consumo que podia ser comercializado, comprado ou vendido.
[...] os senhores fidalgos consideravam que o negro africano e seus descendentes,
não tinham direitos porque não os mereciam, e não os mereciam porque não eram
pessoas, mas sim “propriedade” sobre a qual valia apenas “a lei” dos donos.
(BENEVIDES, 2007, p. 335).

Então prevalecia a ideia de que, para se ter direitos dependia de certas condições: a
origem familiar, a cor da pele e o poderio econômico. Esses conceitos mudaram? Não. Em
algumas culturas tais atitudes ainda prevalecem, apesar de estarmos no século XXI. Pois
ainda existe muito preconceito e discriminação, sejam por razões religiosas, políticas,
sexuais, conflitos étnicos e geopolíticos. O fundamentalismo religioso é um exemplo
bastante presente nos dias atuais.
A exemplo do Brasil, especificamente, ainda há índices estatísticos que sinalizam a
presença de trabalho escravo e trabalho infantil. E, soma-se a isso, racismo contra os
nordestinos.
Mas é salutar afirmar que existe uma legislação que se contrapõe a todas essas
mazelas. O artigo VI da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, de 1948: “ todos os
indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade
jurídica”. Esse artigo advoga a dignidade intrínseca de todo ser humano, isso significa que
toda pessoa é portadora de direitos, em qualquer lugar, ou seja, em qualquer nação ou país.
Homens e mulheres sejam nacionais ou estrangeiros, ricos ou pobres, são seres
humanos, são pessoas, independente de nacionalidade ou status quo. Logo, são portadores de
deveres e direitos. E do direito de ter direito.
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Este artigo VI, aqui exposto, consolida o princípio da Universalidade dos Direitos
Fundamentais. Direitos Humanos são para todos ou para ninguém. Ao se respeitar esse
artigo excluem-se vários tipos de preconceitos. E se sobrepõem os ideais de liberdade,
igualdade e solidariedade. Todos são iguais perante a Lei.
E tais princípios, ou tais direitos, fazem-se presentes em regimes de poder
democráticos, cuja matriz cultural principal é a dignidade humana.
Os direitos humanos são naturais e universais, pois não se referem a um membro
de uma nação ou de um Estado, mas à pessoa humana na sua universalidade. São
naturais, porque vinculados à natureza humana e também porque existem antes e
acima de qualquer Lei, e não precisam estar legalmente explicitados para serem
evocados. (BENEVIDES, 2007, p. 337).

Conclui-se que, primeiramente existe a pessoa em seu direito natural por ser um
indivíduo, posteriormente a positivação desses direitos naturais a normas jurídicas, ou seja, o
Estado reconhecendo e legitimando direitos.
Também, é salutar esclarecer que:
Direitos humanos são universais, naturais e, ao mesmo tempo, históricos, no
sentido de que mudara, ao longo do tempo, num mesmo país, e o seu
reconhecimento é diferente em países distintos, num mesmo tempo. [...] são
relativamente recentes, por exemplo, aqueles que dizem respeito à defesa do
meio ambiente e aos direitos sociais não vinculados ao mundo do trabalho. [...].
(BENEVIDES, 2007, p. 337)

Vê-se, claramente, um certo relativismo destes direitos, principalmente quando se acrescenta
o elemento histórico. Sabe-se que processo histórico de certas nações difere de uma para
outra, pois não se manifesta em um mesmo espaço e nem em um mesmo lugar.
A universalidade destes direitos apresenta inter-relação com o relativismo cultural.
Este relativismo tem-se revelado como antagônico, dialeticamente ora se unem ou ora se
contrapõem, podendo expressar proteção de direitos ou complacência com sua negação
.
O relativismo cultural representa uma faca de dois gumes: pode significar
proteção às minorias como também a complacência com costumes que atentam
contra a dignidade humana (mutilações, rituais ou castigos degradantes) ou, no
outro extremo, a escalada de conflitos étnicos, atualmente trágico em certas
regiões da África. (BENEVIDES, 2007, p. 344).

Uma outra discussão sobre o relativismo cultural diz respeito à soberania nacional.
Sendo assim, os direitos humanos ultrapassam fronteiras e sua proteção inclui entidades
internacionais com plena legitimidade.
Nesse âmbito de questões entre universalidade e relativismo, afirmar-se uma contrahegemonia perpassa ações culturais presentes em uma cidadania que respeita a
multidimensionalidade dos direitos fundamentais.
O discurso hegemônico advoga uma globalização dissimulada de inclusiva, quando
contraditoriamente está a favor do capitalismo e da exclusão social. Portanto, a cultura
contra- hegemônica reconhece o valor dos direitos humanos e o seu benefício social para a
humanidade, de forma universal. Posicionar-se contra o status quo dominante proporciona
transformação e emancipação social.
A cultura hegemônica é rica de contradições, pois embora proclame a igualdade o
que se constata como consequência do próprio sistema opressor é a desigualdade, exclusão,
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violação de direitos adquiridos. Os meios de comunicação emitem mensagens que visam a
perpetuação de um modelo econômico excludente, disfarçado da ideologia da igualdade e da
meritocracia. Todos são iguais, as oportunidades surgem para todos, quem não vence é
porque não tem competência, não houve esforço e dedicação. Porém, o que se sabe é que as
oportunidades são pontuais, sendo que uma boa parte da população fica à margem, excluída.
O óbvio não dito é: a inclusão de poucos, a exclusão de muitos.
Enquanto o discurso cultural da globalização proclama o progresso, o
desenvolvimento, a humanização... o que se observa em todo o planeta são bolsões de
miséria, são milhões de miseráveis, pessoas desempregadas, famintas, que vivem em
condições sub-humanas. A cultura hegemônica transmite mensagens de respeito à
diversidade contrastando com o preconceito presente em relação a negros, índios,
camponeses, idosos, mulheres, gays e lésbicas.
A globalização é um movimento de dimensão econômica, que representa um novo
cenário político mundial, para todos os países. Objetivamente, repleto de ideologias
capitalistas. Novas culturas, novos mercados, tecnologias avançadas, novas relações de
trabalho. O foco principal é a vantagem econômica, inclusa em uma sociedade transnacional.
De forma sucinta, representa a comunhão de interesses internacionais, muitas das vezes
excludentes. Essas exclusões podem culminar em tensões entre o global e o local, uma vez
que cada país possui nacionalidade própria, sendo que os interesses políticos e econômicos
apresentam especificidades, não há homogeneidade de metas, objetivos, interesses. Mas,
inseridos nesse contexto antagônico, os países se unem influenciados por uma nova ordem
mundial econômica.
Nesse relativismo, a quem compete o discurso contra- hegemônico? Obviamente aos
“sujeitos transformadores”, quando se apropriam de uma cultura de reconhecimento e
valorização dos direitos humanos.
Nos parâmetros da luta contra- hegemônica surge o cosmopolitismo, que segundo
(Santos, 2006) representa uma resistência transnacionalmente organizada contra os
globalismos localizados. Deduz-se, portanto, que os sujeitos transformadores presentes nos
movimentos e organizações sociais emancipatórias e de vanguarda, estão engajados nessa
luta contra a exclusão, discriminação social e destruição ambiental que constituem-se como
consequência da globalização neoliberal. Assim, vai se construindo uma nova globalização
ou universalidade, fundamentada nos princípios da dignidade humana.
Diante do exposto, o que se apresenta é um relativismo cultural em Direitos
Humanos que se caracteriza por ser antagônico, paradoxal. O discurso ou embate se faz
presente entre duas visões de mundo contraditórias, uma é a negação da outra. Nesse
contexto, há duas concepções de Cidadania: uma cidadania liberal que se mostra indiferente
às desigualdades sociais; e uma cidadania contra- liberal que advoga a igualdade.
1.3-DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO
Uma cultura dos direitos humanos na formação do sujeito transformador ocorre de
forma informal ou formal. A variável informal é referente aos variados espaços sociais:
família, igreja, sindicatos, associações de moradores, organizações não governamentais… O
aspecto formal é a educação vivenciada no ambiente escolar, institucionalizado. E é nesse
contexto, da educação formal, que incluiremos a abordagem da cultura dos Direitos
Humanos, pois todo cidadão passa boa parte de sua vida em salas de aula, assimilando
diversos conteúdos e recebendo influências ideológicas, uma vez que a educação não é
neutra.
Direitos Humanos já se constituem como disciplina em algumas graduações de nível
superior e há também a oferta de especializações (pós-graduação) em Direitos humanos.
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Mas e na Educação Básica? Como tem sido? Neste segmento de ensino o que se
observa é que estes direitos têm sido trabalhados nos Temas Transversais, como um eixo
comum que transita em todas as áreas do conhecimento. Exemplo: ao se falar em ética,
valores, princípios, crise econômica, reforma política, inclusão social, o respeito à vida,
direitos humanos fazem-se presentes.
Além do aqui exposto, outros itens devem estar inclusos, tais como: Constituição
Federal (1988), Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Criança e do
Adolescente e outras Leis. É necessário que toda pessoa tenha consciência deste suporte
legislativo para fazer valer seus direitos, bem como lutar, através de uma referência legal,
por maior dignidade.
E outro saber a se levar em consideração, nesse contexto, é a educação ambiental.
Uma cultura em Direitos Humanos não pode abdicar desses conhecimentos. A preservação
do nosso planeta perpassa questões culturais, sociais e políticas. Uma atitude ecológica
positiva é mais que viável nos dias atuais. Deve-se ter em mente que o progresso não é
prejudicial, desde que ocorra de forma sustentável. Tal princípio inclui-se em um contexto
de humanização, cujo ideal é uma convivência amistosa, respeitosa e prudente entre as
pessoas e o ambiente natural, o planeta Terra.
No âmbito escolar, os planejamentos, além de todos esses itens assinalados, devem
contemplar a ideologia de gênero, pois o mundo contemporâneo apresenta novos valores,
novas concepções de relacionamentos, os modelos de família são diversos, variados,
ninguém deve ser discriminado por sua orientação ou opção sexual.
Educar reconhecendo Direitos Humanos implica em se combater toda forma de
homofobia. Deve-se respeitar as diferenças. Uma prática pedagógica construtiva,
transformadora, deve incluir esses novos saberes, que se constituem como novas demandas
sociais. O mundo está em evolução e os conflitos ideológicos estão cada vez mais presentes.
Tais conteúdos estão inclusos em uma base curricular, porém a sua operacionalização
em sala de aula é uma tomada de decisão por parte dos gestores. O projeto político
pedagógico deve contemplar o reconhecimento e a valorização dos Direitos Humanos, na
sala de aula educadores devem ter a sensibilidade social para incluir na rotina diária esses
direitos. E é justamente no cotidiano escolar que o sujeito vivencia e internaliza a cultura da
paz, do amor à vida, do respeito à dignidade humana, torna-se então, um agente
multiplicador desses valores em outros espaços sociais, e passa a contribuir efetivamente na
transformação do seu meio. Esse é o perfil do sujeito transformador.
O certo é que, uma educação que objetive socializar uma Cultura em Direitos
Humanos, necessita, prioritariamente, divulgar todo o processo histórico destes direitos
como conquista resultante de lutas sociais organizadas, entra em pauta aqui os movimentos
sociais, é significativo que se tenha uma visão crítica e abrangente dos fatos históricos, que
haja problematização, debates e questionamentos, reflexões sobre o passado, o presente e
perspectivas futuras. Enfim, que se eduque de forma crítica e reflexiva.
Nesse contexto, a educação é vista como elemento de mudança, não de inércia. Os
saberes devem ser assimilados para transformar, mudar. Segundo (Freire, 1996), ensinar
exige a convicção de que a mudança é possível. Portanto, o ideal é formar sujeitos
transformadores.
[...] Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade que
com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é o de quem
constata o que ocorre, mas também o que quem intervém como sujeito de
ocorrências. Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No
mundo da história, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para
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mudar. No próprio mundo físico minha constatação não me leva a impotência.
(FREIRE, 1996, p. 85- 86).

O sujeito transformador é aquele atuante, participativo, dinâmico, que tem
consciência do seu momento histórico e não se deixa manipular. É a pessoa que percebe as
ideologias subjacentes nos regimes de governo, nos partidos políticos e na própria educação
que recebe. É, pois, um indivíduo que sabe aprender e agir.
Aprender é a maior prova de maleabilidade de ser humano, porque, mais que
adaptar-se à realidade, passa a nela intervir. [...] Deixa-se de lado a condição de
massa de manobra, objeto de manipulação, para emergir como ator participativo,
emancipado. (DEMO, 2000, p. 47).

É na escola que o sujeito recebe conhecimento curricular institucionalizado
impregnado de cultura, de ideologias. Com base nisto, uma educação crítica e construtiva
deve contemplar o respeito às diversidades culturais. Todo ser humano assimila uma certa
cultura, aprende saberes. Não há sujeito desprovido de cultura.

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regimes, normas,
proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de
geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da
sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade
humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é singular.
(MORIN, 2001, p. 56).

Implantar nas escolas uma cultura de valorização dos Direitos Humanos significa
valorizar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. É motivar pessoas a se
posicionarem de forma crítica frente às questões de ordem social, econômica ou política.
Tal postura influencia uma luta pela ampliação de novos direitos a favor do homem,
da dignidade humana, o individuo exerce a sua cidadania e transforma seu espaço social, fazse sujeito da história.
Educação em Direitos Humanos é , pois, desafiante. O atual contexto internacional
excludente não é nada propício, mas isso implica em desarmar o poder hegemônico vigente.
Pois tal tomada de decisão é inclusiva e propagadora de direitos. Não se deve empoderar
demais a globalização, as políticas neoliberais, esses elementos estão acentuando as mazelas
sociais no planeta, através de diferentes manifestações.
É no momento presente que deve ocorrer as articulações, o ambiente escolar é
propício no sentido de oportunizar o debate, as discussões sobre essas questões. É relevante
potencializar uma cultura de paz, solidariedade, amor ao próximo, reconhecimento das
diferenças e conscientização de direitos. Muitas pessoas desconhecem os próprios direitos.
Tal desconhecimento implica em dificuldades para fazer valer o mínimo como educação,
saúde, segurança. O cidadão consciente dos seus direitos é ativo, participativo, luta por
melhorias sociais, transforma o seu meio.
Na atualidade, nas novas conjunturas sociais, políticas e econômicas é importante se
assegurar nos espaços sociais, principalmente nas instituições de ensino, o debate entre
igualdade e diferença. Todos são iguais perante a Lei, mas nesse contexto deve-se respeitar
as diferenças étnicas. Isso significa lutar contra todas as formas de preconceito e
discriminação. Vê-se, portanto, que são questões complexas. Uma cultura em Direitos
Humanos visa o “empoderamento” dos mais desfavorecidos: os deficientes físicos, os
idosos, as mulheres, as crianças, os negros, os pobres, os homoafetivos... Deve-se propagar
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que tais pessoas são sujeitos de direitos , que devem ser respeitadas como seres humanos,
merecedores de vida digna.
O real horizonte destes direitos é diminuir as diferenças sociais, é democratizar as
relações de poder, bem como lutar por menor concentração de renda e melhor qualidade de
vida para todos, de forma universal.
Para tal fim, é de singular importância mudança de atitudes, tomadas de decisão,
mudança de comportamentos, melhor organização da sociedade civil.
Nesta pauta inclui-se também valores de tolerância, pois a intolerância tem trazido
sérias consequências: guerras, terrorismo e aumento da pobreza.
Tal tema em questão, deve ser desenvolvido nas escolas de forma dialética, dialógica,
sem imposições, privilegiando-se os enfoques construtivistas no contexto da
transversalidade. Nesse âmbito aconselha-se pensar em um projeto coletivo, uma cidadania
coletiva, consciente de direitos, inclusiva, sustentável, tolerante e plural.
Em relação a presença de uma cultura de Direitos Humanos nas escolas, faz-se
necessário reconhecer que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH)
passa a significar um marco no contexto de novas diretrizes para a Educação. Este
documento estabelece estratégias para as escolas no sentido da promoção, respeito,
reconhecimento e garantia destes direitos.
As novas diretrizes que constam no Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos advogam uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivos,
social, ético e político. E deve-se inserir nesse contexto educacional a apreensão de
conhecimento historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os
cenários internacional, nacional e local. E soma-se a isso afirmação de valores, atitudes e
práticas sociais que expressam a cultura dos Direitos Humanos, contribuindo na formação de
indivíduos críticos, participativos, sujeitos da história e transformadores, que valorizam a
justiça social, a ampliação de políticas públicas e que lutam pelo fortalecimento do Estado
Democrático de Direito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação em Direitos Humanos é um elemento preponderante na formação
de sujeitos críticos, transformadores.
No entanto, deve-se intensificar nas práticas pedagógicas, nos currículos
escolares, conteúdos que estimulem o respeito à dignidade humana.
A educação em Direitos dos direitos fundamentais em todos os espaços da sociedade.
A escola é, pois, de singular importância na propagação Humanos é um elemento
preponderante na formação de sujeitos críticos, transformadores.
No entanto, deve-se intensificar nas práticas pedagógicas, nos currículos escolares,
conteúdos que estimulem o respeito à dignidade humana.
O indivíduo, influenciado por uma cultura dos Direitos Humanos, luta contra
quaisquer tipos de violação a estes direitos, pois é consciente que são condições
indispensáveis para que se prevaleça a justiça, a paz e a segurança pública em uma sociedade
democrática.
Essa cultura é típica das sociedades democráticas, em cujo contexto prevalece o
Estado Democrático de Direito, que é contrário a todo tipo de violência: torturas, abuso de
autoridade, corrupção, terrorismo e outras modalidades.
Tais direitos estão presentes em todos os espaços sociais e em todas as áreas do
conhecimento: educação, saúde, economia, justiça, assistência social... e são universais.
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Toda pessoa precisa da garantia dos direitos fundamentais, pois através destes há a promoção
de melhor qualidade de vida e condições dignas de sobrevivência.
Uma cultura em direitos humanos é promotora dos valores da paz, da universalidade,
equidade e justiça social. É a cultura do respeito mútuo, da valorização das diversidades
culturais, espaço em que se respeita as diferenças, sobretudo étnicas.
O cidadão, de posse desses conhecimentos, desses princípios, passa a ser combativo
em relação as mazelas sociais, contrapõe-se frente a regimes ditatoriais, contribui para ideais
de liberdade, igualdade e fraternidade.
O sujeito atua no seu meio de forma transformadora quando combate as
discriminações raciais e de gênero. Um ser transformador posiciona-se criticamente referente
a questões que envolvem preconceito, violência, drogas, pedofilia, intolerância e até mesmo
conflitos ambientais.
Nesse contexto, a escola que trabalha esses valores sai do discurso vazio, inoperante,
para formar cidadãos críticos, transformadores, sujeitos combativos, que reconhecem direitos
adquiridos e que lutam pela conquista de novos direitos, tendo como objetivo o bem-estar
social coletivo.
É no processo de assimilação de uma cultura que humaniza, embasada em valores de
respeito aos direitos fundamentais, que um sujeito passa a agir de fato no sentido de uma
melhor qualidade de vida para todos. Exercendo a cidadania, pensando no coletivo,
prevalecendo sentimento de solidariedade.
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ENTRE MEMÓRIAS E ESPAÇOS: DISTOPIA, DISCURSO E PODER NO
FILME O DOADOR DE MEMÓRIAS, DE PHILIP NOYCE
Juliana Matos Lavra105
Mônica da Silva Cruz
Resumo: Este artigo propõe analisar o filme O doador de memórias, estreado no ano de 2014,
a fim de verificar como os movimentos de memória, presentes na trama, constroem uma
distopia (JACOBY, 2007), isto é, um lugar outro, em que a realidade construída se distancia
daquela vivida no cotidiano “real”. Originalmente intitulado The giver, dirigido por Phillip
Noyce e produzido pela Walden Media, o filme narra a rotina do que seria a comunidade
perfeita, sem guerras, dor, tristeza ou qualquer característica negativa que podem ser
encontradas na vida real, caracterizando uma distopia. Todos os habitantes da comunidade
possuem uma função específica de acordo com suas habilidades. Assim, Jonas (Brenton
Thwaites) foi escolhido para ser o receptor de todas as memórias, lembranças, boas e ruins,
sobre a humanidade e a vida na terra. Com características futurísticas, o filme aborda as
dificuldades que Jonas enfrenta para lidar com as memórias que recebe do doador (Jeff
Bridges). Enquanto isso, a anciã chefa (Meryl Streep) observa a tudo e a todos na tentativa de
manter o controle e exercer seu poder sobre a vida, as emoções e escolhas dos habitantes, de
modo que os habitantes comuns não têm acessos ao passado da humanidade, às experiências
de vida tampouco às emoções e sentimentos. Os movimentos de memória serão tratados em
sua dimensão social (HALBWACHS, 2004) e discursiva, para a qual são utilizados
postulados foucautianos inseridos no campo da Análise do Discurso de linha francesa. As
relações discursivas encontradas no filme sugerem uma memória regulada, que não parte do
convívio social para existir, é manipulada na dimensão distópica da comunidade apresentada
na ficção.
Palavras-chave: Memória. Análise do Discurso. Distopia. Poder.
1 PRIMEIRAS PALAVRAS
As relações edificadas entre linguagem e o meio social revelam o poder que esta tem
quanto às significações que ela pode atribuir ao universo exterior a ela ou, especialmente, às
significações que as suas diferentes formas podem adquirir de acordo com sua materialidade.
Este trabalho propõe analisar o filme O doador de memórias, estreado no ano de 2014,
a fim de verificar como os movimentos de memória, presentes na trama, constroem uma
distopia, isto é, um lugar outro, em que a realidade construída se distancia daquela vivida no
cotidiano “real”.
O filme exibe uma comunidade, uma espécie de cidade, em que todos os habitantes
são incumbidos de uma tarefa e fazem parte de um grupo. A Jonas, um dos protagonistas, é
atribuída aa responsabilidade de receber as memórias da sociedade, desde períodos muito
antigos, do doador de memórias, ambos designados por uma comissão de anciãos da
comunidade. O receptor deve recebê-las e guardá-las, o jovem não pode revelar a ninguém as
memórias que recebe do doador.
Partindo desse ponto, surgiram questionamentos a cerca da maneira como a memória é
trabalhada no filme, considerando o enredo e proposição que o título do mesmo sugere. Além
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disso, as relações de poder percebidas na trama apontam para práticas discursivas específicas
que concretizam essas relações.
Como aporte teórico, no campo da Análise de Discurso de vertente francesa, os
estudos Foucaultianos certamente serão aplicados no que tange à noção de discurso e relações
de poder. Para trabalhar as questões de memória, os esboços de Maurice Halbwachs far-se-ão
fundamentais para o desenvolvimento da analise. Além disso, estudos básicos sobre cinema,
de gênero ficção, também serão abordados.
O cinema, por ser considerado arte, tem sua relação, verossímil ou não, com a
realidade, pois mesmo que inverossímil, toma-se a realidade como parâmetro. Assim, a
relevância dos estudos e análises aqui propostas consiste em verificar de que maneira este
filme, assim como muitos outros, pode estar relacionado à realidade - social, cultural, política
etc. - atual, utilizando-se de análises discursivas e semiológicas para tal fim. Os discursos
presentes no filme O doador de memórias despertam inquietações que indicam um caminho
longo a ser percorrido em busca de reflexões, não de conclusões, a cerca dos movimentos de
memória notados no material fílmico. Noções como poder e memória permeiam a trama e
arquitetam um enredo cheio de desafios.
2 ANÁLISE DE DISCURSO: RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES
Os anos de 1960 foram um tanto movimentados na França, local e período em que foi
projetada a Análise do Discurso aqui adotada. Considerada em sua dupla fundação, as
publicações de Jean Dubois, Lexicologia e análise do enunciado, e de Michel Pêcheux,
Análise Automática do Discurso (AAD69), buscavam compreender a relação entre o discurso
e seus possíveis dispositivos de análise. Este foi o primeiro passo para o projeto de uma
disciplina que se dispunha a opor-se às ideias predominantes naquele período histórico:
De um lado, os restos de uma concepção religiosa da leitura, exemplificados pela
hermenêutica literária e pela fenomenologia; de outro, suas “formas secularizadas”,
isto é, análise de conteúdo e o objetivismo quantitativo da estatística que invadiam
as ciências humanas. (NARZETTI in GREGOLIN; KOGAWA, 2012, p.

60)

Para isso, Pêcheux recorre aos estudos de Marx, Nietzche e Freud, além do próprio
Saussure. Os fundamentos da AD apontavam para uma renovação teórica, de empréstimos
interdisciplinares numa época “feita de estruturalismo agonizante, de epistemologias da
descontinuidade, de uma política marxista das ciências humanas e da considerável
impregnação pela psicanálise [...]” (COURTINE, 2006, p. 40).
O viés pecheutiano na concepção da AD francesa acabou por se destacar em função de
suas perspectivas teóricas e das próprias problematizações propostas em sua AAD69.
Segundo NARZETTI (2012), o projeto de Pêcheux tornou-se central na composição teórica
da AD por elencar dois pontos que pareciam paradoxais, a linha foucaultiana e a linha da
sociolinguística. Partindo destes dois pontos, Pêcheux vislumbrou uma análise das condições
possibilidades do discurso, pensando na relação do objeto, o discurso, com a História.
Sua natureza interdisciplinar é notada desde as primeiras propostas de uma análise do
discurso de maneira que os diálogos e duelos entre tantas visões epistemológicas que
movimentavam França de 60 acabaram por constituir a base teórica fundadora da AD.
Certamente, enquanto novo campo de saber, a AD passou por intensas reformulações e
o que se derivou deste primeiro projeto reunia, basicamente, três pilares fundamentais: (a) a
releitura marxista feita por Althusser do conceito de ideologia, trabalhando os aparelhos de
estado e suas práticas ideológicas; (b) o conceito de formação discursiva cunhada por
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Foucault em sua Arqueologia do Saber, do qual derivam os demais conceitos chave na AD,
como interdiscurso, memória discursiva etc. e (c) os postulados de bakhtinianos, por meio do
Circulo de Bakhtin, aplicando sobretudo os conceitos de dialogismo e polifonia. Os trabalhos
de Jacqueline Authier-Revuz foram essenciais para esse aprofundamento ao proporem uma
releitura reunindo a teoria do discurso à da Psicanálise.
É possível notar, assim, que desde sua fundação a AD contou com diferentes saberes
para se constituir enquanto disciplina. Seguindo uma linha central foucaultiana da Ad
francesa, é necessário atentar para o modo como Foucault reforça a teoria pecheutiana do
discurso.
2.1 FOUCAULT E AS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE DO DISCURSO
Michel Foucault empreendeu estudos sobre o discurso distribuídos ao longo do
conjunto de sua obra. Não há uma obra dedicada somente ao discurso, pois sempre relaciona
seu objeto com a sociedade de determinada época e, além disso, preocupou-se com a relação
entre poder e saber por meio do discurso, ligação também necessária para as análises aqui
propostas.
Sugerindo um fio condutor sobre a noção de discurso, iniciamos aqui as
caracterizações que ele mesmo agregou ao discurso. Na descrição do que seria o discurso, o
filósofo chama atenção para o que considera seu constituinte, como uma unidade menor: o
enunciado.
À primeira vista, o enunciado aparece como um elemento último, indecomponível,
suscetível de ser isolado em si mesmo e capaz de entrar em um jogo de relações com
outros elementos semelhantes a ele; como um ponto sem superfície mas que pode
ser demarcado em planos de repartição e em formas específicas de grupamentos;
como um grão que aparece na superfície de um tecido de que é o elemento
constituinte; como um átomo do discurso. (FOUCAULT, 2015a, p. 96)

Foucault assegura as diferenças entre enunciado e (a) o que os lógicos compreendem
como proposição, pois conclui que “os critérios que permitem definir a identidade de uma
proposição [...] não servem para descrever a unidade singular de um enunciado.”
(FOUCAULT, 2015a, p. 98). Além disso, (b) delimitou a razão de o enunciado não ser o
mesmo que frase, pois há “enunciados que não correspondem à estrutura linguística das
frases” (idem, p. 99), pensando nas constituintes das frases, principalmente a gramática.
Posteriormente, comenta as diferenças entre enunciado e (c) ato ilocutório, ou speech
act. Segundo ele, estes dois objetos não coincidem pela relação recíproca de existência,
ambos “existiriam um pelo outro e em exata reciprocidade” (idem, p. 100) além da
necessidade de certos atos ilocutórios só poderem ser tidos como acabados em sua unidade
singular se vários enunciados tiverem sido mobilizados, cada um em seu respectivo lugar
(FOUCAULT, 2015a, p. 101).
A partir, e apesar, desta crítica feita, Foucault ainda pensa ter um problema para
definir enunciado, e passa a considera-lo uma função.
Mais que um elemento entre outros, mais que um recorte demarcável em um certo
nível de análise, trata-se, antes, de uma função que se exerce verticalmente, em
relação às diversas unidades, e que permite dizer, a propósito de uma série de signos,
se elas estão aí presente ou não (idem, p. 105).

Considerando essa função enunciativa, o enunciado, para ser considerado como tal,
deve ser inserido em um campo enunciativo em que apareça como elemento singular, no qual
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se possa “determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu
sujeito” (idem, p. 116).
Como função de existência, ocorrência, um enunciado não sobrevive sozinho. A partir
disso Foucault apresenta um característica do enunciado que torna-se essencial para
compreender a natureza dos discursos como um todo:
[...] não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre
um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um
papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra
sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que
seja. (FOUCAULT, 2015a, pág. 120)

Essa relação dialógica entre os enunciados será sempre um possível elo entre o
passado e o futuro, e para que ele seja estabelecido “precisa ter uma substância, um suporte,
um lugar e uma data. Quando esses requisitos se modificam, ele próprio muda.”
(FOUCAULT, 2015a, pág. 123). E então, a importância da materialidade salta nos estudos
discursivos. Não se pode negar que é necessário uma discussão mais profunda sobre ela, por
isso será feita mais adiante.
Antes, voltando à relação dialógica dos enunciados, Foucault conduz essa
característica ao discurso e afirma que:
Todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que este já-dito
não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um
“jamais-dito”, um discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma
escrita que não senão o vazio de seu próprio rastro. (FOUCAULT, 2015a, p. 30)

Assim, por meio desta definição mostra que os discursos estão, essencialmente,
ligados a outros, que o antecedem ou que o precedem, nunca, em si, se repetindo, nunca se
esgotando. Se eles estão sempre se reatualizando, o que determina que um discurso reapareça
e outro não? Segundo FOUCAULT (2014), "em toda sociedade a produção do discurso e ao
mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de
procedimentos [...]” (p. 8), que enquadram-se a uma ordem à qual os discursos estão sujeitos,
de certo modo delimitando, em um espaço e em um tempo, o que pode e o que deve ser dito.
3. O DOADOR DE MEMÓRIAS: distopia e controle
Mas, se eles não podem sentir, qual o objetivo?
(56:21)
O filme que aqui se propõe analisar, originalmente intitulado The giver, estreou em
2014, dirigido por Phillip Noyce e produzido pela Walden Media, foi intitulado no Brasil
como O doador de memórias. O enredo narra a rotina do que seria a comunidade perfeita,
sem guerras, dor, tristeza ou qualquer característica negativa que podem ser encontradas na
vida real. Ele é baseado no livro de Lois Lowy, O doador (1993), que faz parte de uma série
de quatro livros – O quarteto O doador.
Antes de indicar um texto analítico sobre o filme, é necessário alertar para a
complexidade e variedade de elementos presentes no filme que não poderão ser comentados
nesta oportunidade por ser apenas um recorte.
Todos os habitantes da comunidade possuem uma função específica de acordo com
suas habilidades. Na cerimônia anual de designação, que é apresentada nos primeiros minutos
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do filme, os cidadãos idosos que dedicaram seu trabalho à comunidade são dispensados para
Alhures, uma espécie de local destinado à aposentaria dos mais velhos.
Em seguida, as crianças criadas pelos geneticistas e produzidas pelas mães biológicas
juntam-se às famílias designadas pelos anciãos. As crianças com 9 anos de idade recebem a
bicicleta que simboliza sua independência e maior responsabilidade e começam a ser
orientados por instrutores. Os formandos, com 18 anos, recebem, então sua designação, que é
uma categorização de sua função na comunidade a partir dos treinamentos recebidos, a fim de
ajustarem-se às possíveis funções que terão de exercer.
Um a um, os jovens recebem suas atribuições e têm suas características pessoais
brevemente descritas pela anciã chefa, que preside a cerimônia, mostrando que todos na
comunidade estão sob seus olhos atentos.
Jonas (Brenton Thwaites), o protagonista do filme, é deixado para ser designado por
último, pois foi escolhido para uma das funções mais importantes da comunidade. Assim fala
a anciã chefa:
- Jonas não foi designado para uma atribuição. Jonas foi selecionado. Não nos
precipitamos dessa vez. Não poderíamos ter outro fracasso. Jonas possui todos os
quatro atributos: inteligência, integridade, coragem e um que posso nomear mas não
posso descrever, a capacidade de ver além. Mas, devo alertá-lo, seu treinamento
envolve dor, uma dor muito além do que conhecemos. Você é forte o bastante?
Achamos Jonas forte o bastante? (aplausos) Jonas, você foi selecionado para ser o
nosso próximo recebedor de memórias. Obrigada por sua infância.

A partir de então, Jonas passa a frequentar a casa do doador de memórias. Todo o
início é complexo demais para o jovem, que parece não compreender o que seriam essas
memórias, se ele já detinha suas próprias memórias da vida vivida até ali. Daqui começamos a
refletir como a interdição é percebida na trama, considerando que no início do filme a voz do
narrador, que é Jonas, apresenta a vida na comunidade desta maneira:
Das cinzas da ruína, as comunidades foram construídas, protegidas pela fronteira.
Todas as memórias do passado foram apagadas. Depois da ruína, começamos do
zero, criando uma nova sociedade. Uma com igualdade de verdade. As regras foram
os pilares dessa igualdade, aprendemos elas quando somos crianças novas. Regras
tipo: usar a precisão de linguagem, usar as roupas designadas, tomar sua medicação
da manhã, obedecer ao toque de recolher, nunca mentir. Meu nome é Jonas, não
tenho um sobrenome. Ninguém aqui tem. Nesse dia, o dia antes da formatura, eu
confesso, eu estava com medo. Amanhã, receberemos nossas atribuições, nosso
propósito. Parecia que todo mundo já sabia a sua, menos eu. Eu estava perdido.
Sempre achei que eu via as coisas de um jeito... diferente. Coisas que as outras
pessoas não viam. Eu nunca falei nada, não queria ser diferente. Quem iria querer?

O fato de toda a memória ter sido apagada mostra que, antes desta comunidade tida como
perfeita, algo de muito negativo assolou a sociedade, o que Jonas chama de “depois da ruína”.
A sociedade cuja igualdade é verdadeira, pressupõe uma em que a igualdade era falsa. Assim,
a sociedade perfeita em que Jonas se habituou criou regras para tornarem as pessoas iguais de
verdade, assim como seus comportamentos, sentimentos e emoções.
A distopia é presente aí, quando a sociedade mostrada vislumbra uma alternativa que
se aproxima do limite negativo de uma sociedade real, de modo a apagar todas as memórias e
experiências vividas pela humanidade apoiada no discurso. O ato de silenciamento, ou
mesmo, apagamento da memória, e de suas relações discursivas, muito se relaciona com o que
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Foucault propõe em sua História da Sexualidade 1 – A vontade de Saber (1988), onde
apresenta os mecanismos e técnicas de análise nas relações entre poder e sexo, mas que é
aplicável a outros campos de saber.
O primeiro instrumento seria a relação negativa, no sentido de que “o poder jamais
estabelece relação que não seja de modo negativo: rejeição, exclusão, recusa, barragem ou,
ainda, ocultação e mascaramento” (FOUCAULT, 1988, p. 81). Refletindo o contexto da
comunidade e de como funciona a “distribuição” da memória, essa relação negativa é
claramente notável pelo fato de a memória ser apagada, silenciada pelos anciões e a anciã
chefa sobre a hipótese de que ela carrega todo o potencial (auto)destrutivo do homem.
Posteriormente, Foucault (1988) cita a instância da regra, segundo a qual o “poder
seria, essencialmente, o que dita a lei.” (p. 81). Esse aspecto também é muito evidente na
trama, uma vez que a expressão “é proibido” ronda todo o enredo, materializando o que
Foucault pensara no que tange ao regime binário implantado na presença da lei: o lícito e o
ilícito, o permitido e o proibido. Pensar, então, sobre a obrigação de usar as roupas
determinadas pelos anciões, por exemplo, demonstra a presença da lei na rotina dos
habitantes. Assim, a liberação de outros tipos de roupa já daria um aspecto mais particular a
um e a outro, prejudicando a noção de igualdade pregada por todos na comunidade.
Dando continuidade, em seguida tem-se o ciclo da interdição e a lógica da censura,
onde o poder atua enquanto lei de proibição e interdição, somente. Assim, o pensar, o falar, o
imaginar sobre o passado e as memórias são atos suprimidos: “o que é inexistente não tem
direito a manifestação nenhuma, mesmo na ordem da palavra que enuncia sua existência.”
(idem, p. 82). Assim, não se poderia falar em experiências anteriores ou memórias se estas são
coisas inexistentes. Jonas, quando inicia seu treinamento com o doador de memórias, é
alertado quanto à proibição de falar sobre o seu treinamento com outras pessoas, no sentido de
continuar negando a existência da memória.
Para melhor esclarecer como essa memória era apagada na comunidade, é prudente
descrever como esse processo ocorre: todas as pessoas são monitoradas, desde a “produção”
genética à gestação com as mães biológicas. Há um controle dos bebês, em relação ao
desenvolvimento físico, como ganho de peso, e ao desenvolvimento mental, como as funções
cognitivas. A partir deste controle, desde muito jovens, as pessoas passavam por intenso
regime comportamental e testes de maturidade. Quando os bebês não alcançavam alguns
níveis preestabelecidos necessários para serem julgados preparados, eram mortos, ou
“dispensados”.
Todos os habitantes deveriam tomar sua injeção no período da manhã. Mais tarde,
Jonas descobre que quando não toma as injeções matinais consegue experimentar sensações
diferentes. A primeira delas são as cores, já que o filme começa com tons em preto e branco,
representando a própria visão de Jonas, que ao deixar de tomar as injeções passa a ver cores
diferentes, como é possível notar nesta sequência de fotogramas extraídos do filme, o
primeiro ainda em preto e branco e os demais adquirindo cores mais nítidas, com mais tons de
cores após a recusa à injeção:
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Ele insiste que sua amiga, Fiona (Odeya Rush), experimente não tomar a medicação.
Ela seguiu e conselho e logo depois se encontraram:
Jonas: Funcionou? Eu não sei quanto tempo demora para passar o efeito das
injeções, mas, um dia...
Fiona: Por que eu estou fazendo isso, Jonas? No caminho para cá eu estava
pensando em como eu ia brigar com você. Como eu diria: “ah!, tudo bem para você
quebrar a regras, porque você é o escolhido.” Quando eu pensei em te dizer isso, eu
só... Eu só comecei a pensar em você.
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Em seguida, Jonas toca a mão de Fiona, desafiando as regras, e ambos sentem algo.
Jonas a beija e ela recua, confusa. Nesta cena, é possível começar a compreender quanto o
comportamento humano é regido pelas memórias de práticas discursivas e não discursivas. As
relações de poder que regem a comunidade apresentam sua característica disciplinar quando
gerenciam, com alguns dos mecanismos supracitados, as práticas sociais dos habitantes, como
também explica MACHADO (in FOUCAULT, 2015b, p. 20):
Não se explica inteiramente o poder quando se procura caracterizá-lo por sua função
repressiva. Pois o seu objetivo básico não é expulsar os homens da vida social,
impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a vida dos homens, controla-los
em suas ações para que seja possível e viável utilizá-los ao máximo, aproveitando
suas potencialidades e utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo
de suas capacidades.

No entanto, mesmo com todos os problemas advindos desta interdição da memória, a
anciã chefa acreditava, mostrando seu lugar nas relações de poder na comunidade, que seu
trabalho é de suma importância para organização e funcionamento da sociedade. Entretanto,
com o passar do tempo e das sessões de Jonas com o doador, Jonas recusa essa forma de vida
da comunidade, em que a ela são negadas muitas informações, e passa então a questionar o
estado atual daquele lugar. No final da trama, ele acaba fugindo da comunidade, levando
consigo seu irmão. Essa criança também recebia memórias através de Jonas, simbolizando,
assim, uma esperança para um futuro diferente, fora dos limites da comunidade. Quando
Jonas consegue ultrapassar as fronteiras da comunidade, os habitantes da comunidade
recebem todas as memórias novamente.
Pensando, agora, todos estes elementos, o poder piramidalizado, inicialmente na anciã
chefa, depois em Jonas; a recuperação de parte da memória individual e coletiva e a libertação
de Jonas da comunidade, vimos que é necessário refletir sobre como a distopia representa uma
realidade extrema do que acontece na sociedade real. O conceito de distopia aqui adotado
muito se assemelha com o que HILÁRIO (2013) afirma:
O objetivo das distopias é analisar as sombras produzidas pelas luzes utópicas, as
quais iluminam completamente o presente na mesma medida em que ofuscam o
futuro. Elas não possuem um fundamento normativo, mas detêm um horizonte éticopolítico que lhes permite produzir efeitos de análise sobre a sociedade. (p. 205)

Assim, as distopias apresentariam os possíveis agravos de algumas situações que
ocorrem no presente, para isso, negligenciam a subjetividade enfatizando a massificação
cultural e extremam a vigilância total dos sujeitos. Elas problematizam críticas importantes
acerca das tendências e comportamentos que ameaçam a liberdade dos indivíduos e
geralmente têm essência decadente, mostrando o que de pior poderia acontecer (JACOBY,
2007).
A partir disso, é possível notar que as relações discursivas encontradas no filme
sugerem uma memória regulada, que não parte do convívio social para existir, é manipulada
na dimensão distópica da comunidade apresentada na ficção. Esta seria, então, a característica
distópica que mais destoa dentro da trama, de acordo com o enfoque escolhido por este
trabalho. Isto pelo motivo maior de AD adotar um conceito de memória que é completamente
social, que depende da interação de sujeitos ativos em seus espaços, como argumenta
HALBWACHS (2004): “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas
por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e
objetos que somente nós vimos” (p. 30). É através do convívio social que a memória é
mantida, transformada, apagada ou sofre qualquer outro efeito. As memórias individuais e
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coletivas, para que existam ou, sobrevivam, é necessário que haja um tempo e um espaço
propício, e cada movimento nesses âmbitos pode influenciar:
diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória
coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse
mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com outros ambientes
(HALBWACHS, 2004, p. 69).

Pensar, então, a memória relacionada ao ambiente muito contribui para compreender
como os discursos apresentados na ficção. Metaforicamente, Jonas, ao ultrapassar os limites
da comunidade, descobriu um outro espaço. Espaço que o libertou das ordens da anciã chefa,
mostrando que a comunidade era um espaço propício para a essa regulação, e à medida que
sai deste ambiente, a memória também é revelada outra. Assim, essa transição territorial
marcou a transição no aspecto dado à memória, na comunidade, regulada, fora dela, livre.
Os sonhos, os sentimentos, as músicas, o toque. Pensar a humanidade sem estas
práticas, que são todas construídas através da memória, é, no mínimo, catastrófico. Para isso
convêm as distopias, para mostrar um futuro pessimista e decadente cujas práticas discursivas
refletem um zoom aplicado às práticas discursivas que circulam em nossa sociedade, em que
as relações de poder ditam o que deve ser esquecido e o que deve ser lembrado.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A AD enquanto disciplina tem no discurso o seu objeto de estudo. Ao longo de seu
desenvolvimento, passou por fases distintas, nas quais os enfoques teóricos seguiam ângulos
diferentes, por esse motivo é adaptável a estudos diversos.
Essas mudanças alcançaram as mais variadas materialidades, passando do texto
verbal para o não verbal, como imagens, vídeos, filmes, gestos etc. Assim, a análise aqui
proposta representa a versatilidade da AD de linha francesa no que tange ao o objeto de
estudo escolhido.
Em O doador de memórias há uma vastidão de temas que problematizam algumas
questões presentes na sociedade atual. Considerando seu gênero, ficção científica distópica, o
material fílmico mostra uma comunidade futurística na qual os habitantes não têm acesso a
memória alguma ou experiência do passado da humanidade.
Foi possível notar, através das análises, que a noção de memória lá apresentada
muito se distancia da adotada pela AD, isso é justificado pela dimensão distópica da
comunidade. Em vez de obtida através do contato social, a memória é passada para uma única
pessoa escolhida para tal função de modo que só os anciãos, o doador e o receptor de
memórias têm acesso a elas.
Além disso, as relações de poder presentes na trama representam, ainda, um
espelho das relações que ocorrem nas práticas discursivas, onde há uma ordem que dita o que
deve e que não poder dito ou lembrado, com estratégias no sentido de gerenciar, controlar o
sujeito.
Como já afirmado, o filme é de uma complexidade tão sedutora que, de fato, um
trabalho desta natureza é insuficiente para abarcar todos os aspectos. Mesmo entendendo que
nenhum outro seria capaz de tomar sua totalidade. As análises são outras, os analistas são
outros.
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BATES MOTEL: CONCEPÇÕES FREUDIANAS SOBRE
COMPORTAMENTO NA ADAPTAÇÃO TELEVISIVA DA OBRA DE
ROBERT BLOCH
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Cláudia Suellen de Carvalho Borges107
Orientadora: Prof.ª Dr. ª Maria do Perpétuo Socorro Reis e Cosme108
RESUMO
A televisão é um dos recursos midiáticos contemporâneos mais importantes para a disseminação de adaptações
baseadas em obras literárias de grande sucesso. O programa televisivo analisado nesse artigo - Bates Motel - é
uma adaptação para a TV em forma de seriado criada por Carlton Cuse, Kerry Ehrin e Anthony Cipriano.
Lançada em 2013 pela emissora estadunidense A&E, Bates Motel é baseada no clássico literário do suspense
Psicose, publicado em 1959 pelo escritor Robert Bloch. Na série, é inicialmente retratada a chegada da Família
Bates a uma pacata cidade em busca de uma vida melhor e também, administrar o mais novo empreendimento
adquirido por eles, o Bates Motel. Utilizando-se da contemporaneidade social, a série busca apresentar ao
público as possíveis causas em que a personalidade psicótica de Norman Bates, o protagonista da estória, foi
moldada em uma representação da sua infância e entrada na vida adulta ambientada em um contexto atual da
sociedade. O presente trabalho tem a finalidade de analisar a relação superprotetora e doentia existente entre
Norman e sua mãe, utilizando-se das concepções Freudianas acerca do comportamento humano, conceitos
encontrados nas obras O Ego e o Id (1923) e A Dissolução do Complexo de Édipo (1924). O seguinte trabalho
também possui a finalidade de explorar o enredo especulativo da adaptação televisiva para compreender as
possíveis causas que desencadeiam o comportamento psicótico e abusivo existente entre mãe e filho na obra
literária através da analogia dos aspectos literários da obra de Bloch e do prólogo contemporâneo, Bates Motel.
Palavras-chave: Bates Motel. Psicose. Freud. Televisão.

1. A PSICANÁLISE E O INCONSCIENTE FREUDIANO
A psicanálise representa, segundo Sigmund Freud (1856), a terceira ferida narcísica
da humanidade109. A primeira foi atribuída a Copérnico, ao afirmar que a terra não é o centro
do universo. A segunda foi atribuída a Darwin, e sua Teoria da Evolução. Finalmente, a
terceira, foi provocada por Freud, ao consolidar o conceito de inconsciente e desconstruir a
ideia de que o comportamento humano é regido apenas pelo consciente. E foi através de
estudos sobre a divisão do psíquico em consciente e inconsciente que a psicanálise se
fundamentou como ciência dos processos patológicos da vida mental.
Ao longo da produção de trabalhos teóricos e experimentais, Freud disserta sobre o
deslocamento da centralidade do consciente e do “eu” no psiquismo humano para o
inconsciente, isto é, “o inconsciente Freudiano revela que o homem não exerce controle sobre
si mesmo” (ALMEIDA, 2007, p. 7). O inconsciente seria então, o responsável pelo despertar
de ideias do indivíduo, que podem ser influenciadas por outros conteúdos psíquicos ocultos,
os complexos, que são determinantes na reação diante de específicos estímulos. Quando
ocorre a repressão desse material psíquico (os complexos), o mesmo não é capaz de penetrar
Graduando em Letras-Inglês na Universidade Federal do Piauí.
Graduanda em Letras-Inglês na Universidade Federal do Piauí.
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que nos encantou por séculos.
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na consciência de um indivíduo, ou seja, permanece desconhecido para ele podendo
desencadear então, as psiconeuroses.
Em seu artigo A Dissolução do Complexo de Édipo (1924), Freud descreve o
Complexo de Édipo como fenômeno central do período sexual da primeira infância, uma vez
que, a formação da personalidade de um indivíduo estaria diretamente relacionada às
primeiras fases de seu desenvolvimento sexual. Em casos que não há a superação destas fases
ou há alguma anomalia, ocorre então o desencadeamento do complexo.
1.1 O COMPLEXO DE ÉDIPO
O Complexo de Édipo estabelece uma relação entre as neuroses e a sexualidade, e por
isso é constituído como um conceito fundamental para a psicanálise. A ideia do Complexo de
Édipo aparece pela primeira vez em 1897 em uma carta destina a Wilhelm Fliess 110 na qual
Freud faz releitura da tragédia grega escrita por Sófocles, Édipo Rei. Na tragédia grega, o
herói (Édipo) é destinado, segundo uma profecia, a desejar a própria mãe (Jocasta) e a matar
o pai, (Laio). O rei de Tebas, e pai de Édipo, ao tomar conhecimento da profecia ordena que o
filho tenha seus pés feridos e seja levado para as montanhas onde então morreria. Porém, a
criança foi encontrada por pastores que, por sua vez, o levaram até o rei Polibo, rei de
Corinto, que criou o menino como seu filho legítimo.
Quando adulto, Édipo, vai até o oráculo de Delfos, e fica sabendo da profecia que diz
que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Com um meio de tentar evitar que a
profecia se realize, Édipo deixa a cidade de Corinto e segue em direção a Tebas, entretanto,
durante o percurso, o herói assassina Laio, seu pai, e em seguida tem a missão de derrotar a
Esfinge111. Depois de ter decifrado o enigma da esfinge, o povo de Tebas transforma Édipo
em rei e Jocasta torna-se sua esposa. Anos se passam até que a verdade venha à tona
juntamente com a revelação que a profecia se realizou, e Édipo mutila a si mesmo após
descobrir que seu casamento, na verdade, era uma relação incestuosa.
Na releitura feita por Freud no século XIX através do Complexo de Édipo, temos a
desenvolvimento de vários sentimentos envolvidos na relação entre pais e filhos. Foi descrito
como um fenômeno natural e universal que se inicia na infância, mas que pode perdurar
durante a adolescência e a vida adulta. O menino demostra excessiva preferência pela mãe,
desejando que sua existência e atenção sejam destinadas somente a ele. Entretanto, é
esperado que sua dissolução ocorra naturalmente, após uma sequência de desapontamentos
para a criança, como por exemplo, quando o menino começa a perceber o pai como um rival
na disputa do amor e atenção da mãe. A presença paterna atuaria como um “estimulo” contra
os agentes do complexo.
A destruição do Complexo de Édipo é também relacionada à fase final do Complexo
da Castração, que anuncia “o sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança
quando ela constata a diferença anatômica entre os sexos” (ROUDINESCO, E. & PLON, M,
1998: 104.) e a concepção de possível amputação do pênis.
Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o
pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico nessa
parte de seu corpo e a catexia libidinal de seus objetos parentais. Nesse conflito,
triunfa normalmente a primeira dessas forças: o ego da criança volta às costas ao
complexo de Édipo. (FREUD, 1924, pág.196)
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O menino então, para gradualmente de almejar ocupar o lugar do pai e a ter relações
sexuais com a mãe, e em seu inconsciente começa a ser projetada a imagem do pai como uma
figura autoritária e defensora da proibição ao incesto. Desta forma, podemos concluir que a
destruição do complexo de Édipo está diretamente relacionada ao complexo de castração,
pois o menino tentará ao máximo evitar a castração, mesmo que isso custe para ele o direito
de competir com o pai pelo amor da mãe.
2. BATES MOTEL
Baseada na obra literária de suspense Psicose de Robert Bloch112 a série televisiva
transmitida pela emissora norte-americana A&E busca representar a juventude do
protagonista Norman Bates, especulando os motivos os quais o levou a desenvolver
características psicóticas e de transtornos de personalidade.
O enredo da série é de caráter especulativo e contemporâneo, utilizando um contraste
entre o antigo e o moderno, mesclando informações dadas por Bloch em sua obra e
utilizando-se na liberdade artística para criar novos personagens que passam a ter funções
importantes na trama. Então a partir do enredo da série temos uma visão panorâmica dos
mistérios que fazem parte do passado sombrio tanto de Norman Bates quanto de sua mãe,
Norma Bates, antes dos acontecimentos que são retratados originalmente no livro, Psicose.
O Motel Bates é o nome do novo empreendimento da família Bates, formada por
Norma e Norman Bates, respectivamente mãe e filho, que após a morte do marido de Norma
decidem buscar um novo meio de vida na cidade de White Pine View, localizada no estado
de Oregon, Estados Unidos. Eles buscavam um recomeço após a fatalidade da morte do pai
de Norman, ou pelo menos é isso que imaginamos, até o momento em que descobrimos que
na verdade, o pai de Norman foi assassinado. A pergunta disseminada para os telespectadores
é: Quem é o assassino (a)? Norma ou Norman?
Imagem 1: Motel Bates, novo empreendimento da família Bates

Fonte: http://www.pontodeignicao.com.br/2015/10/bates-motel-1-temporada.html
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do gênero suspense e policial, sua mais famosa obra Psicose foi lançada em 1959
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2.1 NORMAN BATES
O personagem principal da série televisiva, Norman Bates, é dotado de uma
personalidade excêntrica e peculiar. Recém-chegado na cidade, o jovem rapaz vive recluso
em sua nova moradia na companhia de sua mãe, Norma. Como a série segue um roteiro
cronológico, a primeira impressão acerca de Norman é que ele representa um dos muitos
jovens antissociais que existem na sociedade atual.
Com o decorrer da trama alguns comportamentos atípicos são ressaltados no
personagem. Norman apresenta variações de humor ao ver sua mãe em contato com outras
pessoas, que em um primeiro momento aparentam ser meras infantilidades de um filho
superprotetor. O relacionamento entre ele e sua mãe, Norma, é repleto de particularidades,
anormais para um relacionamento entre mãe e filho adolescente.
Norma Bates, mãe do protagonista da série, é vista como uma figura autoritária por
Norman. Ela possui, inicialmente, um caráter dominador que impõe regras e dita a vida do
seu filho caçula, que após um tempo sente-se frustrado por não possuir uma vida normal, se
comparado aos demais jovens de sua faixa etária. No seriado, ela tem um outro filho, Dylan,
mais velho do que Norman com quem tem uma relação conturbada e é posto em evidência
logo no inicio da série o favoritismo da mãe por Norman. Dylan é visto por Norma como uma
má influencia para Norman, que por sua vez vê o irmão mais velho como um intruso na
relação “perfeita” que Norman tem com a mãe.
Acerca dos distúrbios comportamentais, o conflito interno de Norman inicia-se com o
dilema de rebelar-se contra a imagem autoritária materna ou obedecê-la estritamente devido
ao seu amor incondicional. O primeiro episódio da série, que foi ao ar no dia 18 de março de
2013, intitulado First You Dream, Then You Die é o responsável por mostrar o conflito
interno existente em Norman. O dilema enfrentado pelo personagem é pautado no seu anseio
por liberdade, seguindo uma ideologia tipicamente adolescente, mas ao mesmo tempo no
desejo de proteger a mãe, que é considerada por ele como um ser frágil.
A mãe é escolhida como prioridade quando é abusada sexualmente por um exmorador da propriedade adquirida pela família Bates, Norman é o único que pode ajudá-la e a
partir desse evento trágico e traumático, a necessidade de proteção que Norma passa a ter é
demasiada intensa, fazendo com que posteriormente o sentimento de amor incondicional de
Norman por sua mãe alcança proporções imensas, ultrapassando em alguns momentos as
barreiras do amor que deveria existir entre mãe e filho, assumindo a natureza de amor carnal,
ou seja, Norman Bates começa a desejar, não somente, proteger sua mãe, mas possui-la de
todas as maneiras possíveis, inclusive como mulher e amante.
2.1.1 Norman Bates e o Complexo de Édipo
Tendo em vista os estudos Freudianos acerca do comportamento humano, iremos
analisar o personagem em questão utilizando como base dos estudos de Freud no artigo A
Dissolução do Complexo de Édipo113.
Norma, a mãe, é uma das peças chave para o desenvolvimento do comportamento
psicótico do filho. Ela é representada como uma grande figura autoritária, independente, que
regula a vida do filho com um grande instinto de proteção, não permitindo a aproximação do
filho com outras mulheres. Levando em consideração a dimensão do amor de uma mãe por
seu filho é compreensível à proteção excessiva por parte de Norma, uma vez que ela vê o
113

Escrito por Sigmund Freud em 1924, no qual foi feito uma distinção entre o desenvolvimento da sexualidade
masculina e feminina.
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filho como um ser frágil que deve ser protegido de todas as pessoas e de todas as situações
que possam de alguma forma, o corromper.
O enredo de Bates Motel tenta mostrar que esse relacionamento peculiar entre mãe e
filho acontece desde a infância, o que justificaria a transcendência do Complexo de Édipo em
Norman. Utilizamos o termo transcendência com a finalidade de indicar o fenômeno do
Complexo de Édipo não ocorreu a sua superação, ou seja, essa etapa de superação do desejo
materno que costuma ocorrer durante a infância não se sucedeu efetivamente com Norman
Bates.
De acordo com Freud (1924) o pai exerce um papel fundamental durante o processo
de superação do complexo de Édipo, como a figura autoritária, mas que ao mesmo tempo
representa proteção, com a qual o menino não pode competir e que por fim não permite a
consumação da ideia de incesto. Entretanto, o pai de Norman, que não possui identidade na
série, é retratado como um ser de natureza agressiva e brutal, representando assim o primeiro
trauma sofrido por Norman, uma vez que o homem espancava Norma, tratava-a de maneira
cruel e abusiva. O fato de Norman não ter a figura paterna, como uma pessoa que impõem
limites e protege que é importante para a superação do complexo, juntamente com as cenas
de violência, contra a mãe, presenciadas desde pequeno, geram em Norman a necessidade de
proteger a mãe constantemente e faz com que Norman crie a ideia de que todos os homens
que se aproximarem dele e de sua mãe será igual ao seu pai, ou seja, um inimigo.
A superproteção exercida por Norma também pode ter contribuído para o
comportamento de Norman, uma vez que ao corresponder ao excesso de proteção e cuidado
dado pelo filho, desencadeou uma espécie de relacionamento doentio que foi desenvolvido na
cabeça de Norman como a criação de um universo paralelo, onde apenas ele e sua mãe
existiam e qualquer pessoa que tentasse “adentrar” esse universo seria considerado uma
ameaça, fazendo com que o pai de Norman fosse o primeiro que tentasse e, ao mesmo tempo,
o primeiro a ser eliminado.
3. O EGO E O ID
O livro, Ego e o Id, é considerado um dos grandes e últimos trabalhos teóricos de
Freud, no qual ele reavalia a distinção entre consciente e inconsciente e apresenta uma nova
representação do funcionamento e estruturação da mente humana. Essa representação mental
seria constituída de três partes fundamentais: o id, o ego e o superego, conceitos que
constituem uma premissa importante para a psicanálise.
Existem ideias ou processos mentais muito poderosos (...) que podem produzir na
vida mental todos os efeitos que as ideias comuns produzem (inclusive certos
efeitos que podem, por sua vez, tornar-se conscientes como ideias), embora eles
próprios não se tornem conscientes.
(FREUD, 1923, pag.28)

De acordo com Freud, dois desses poderosos processos mentais são oriundos do
inconsciente em sua forma original que, no entanto, é dividido em dois tipos: um latente,
chamado também de pré-consciente, o qual a probabilidade de se tornar consciente é maior, e
o outro que é um reprimido, o qual não pode por si só alcançar a consciência (psíquico). Após
a descoberta dessa ambiguidade do inconsciente temos então, não só dois, mas três
importantes concepções acerca de como o aparelho psíquico é formado por sistemas: o
consciente (Cs.), o pré-consciente (Pcs.), e o inconsciente (Ics).
Dentre os três, é o ego que mantem uma relação mais estreita com o consciente. “O
ego representa o que pode ser chamado de razão e senso comum” (FREUD, 1923), ou seja, o
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ego pode ser considerado como uma projeção da superfície mental, e em seu contraste existe
o id, que contém as paixões, os instintos, os impulsos e o prazer, estando ligado ao impulso
sexual. No ego podem também surgir ainda algumas repressões que tentam extinguir certas
ideias não somente da consciência, mas dos outros componentes da mente humana.
Ao longo de seus trabalhos, outras considerações levaram Freud a presumir que havia
no ego diferentes gradações por existir nele uma parte que não é firmemente ligada à
consciência, conhecida como ideal de ego, ou superego. O superego desempenha então a
função de controlar e filtrar os estímulos gerados pelo id, nele estão contidos os valores
sociais e normas de um indivíduo transmitidas pelos pais. Seu desenvolvimento tem origem
do complexo de Édipo devido à internalização da autoridade e proibições.
Juntamente com a demolição do complexo de Édipo, a catexia objetal da mãe, por
parte do menino, deve ser abandonada. O seu lugar pode ser preenchido por uma de
duas coisas: uma identificação com a mãe ou uma intensificação de sua
identificação com o pai. Estamos acostumados a encarar o último resultado como o
mais normal (...). Dessa maneira, a dissolução do complexo de Édipo consolidaria a
masculinidade no caráter de um menino. De maneira precisamente análoga, o
desfecho da atitude edipiana numa menininha pode ser uma intensificação de sua
identificação com a mãe. (FREUD, 1923, p.45)

Entretanto, se a demolição do complexo e seus esperados efeitos, que foram descritos
cima, sobre a identificação com o progenitor do sexo oposto e a consolidação do caráter da
criança não se concretizarem, isso poderá implicar no surgimento de doenças psicológicas
que associadas a outros fatores e se não tratadas devidamente podem se tornar extremamente
prejudiciais tanto para o próprio indivíduo quanto para as pessoas com quem ele convive em
sociedade.
3.1 O ALTER EGO COMO UM FATOR PATOLÓGICO NO DESENVOLVIMENTO
DO TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE
Como vimos anteriormente neste trabalho, Freud fez novas avaliações sobre como o
psiquismo humano é estruturado, contudo, na atualidade essa formação estrutural é
considerada muito simplificada por não descrever alguns conceitos em sua totalidade (como
por exemplo, o ideal de ego) atribuindo a esses conceitos classificações superficiais como
sinônimos do superego.
Partindo da premissa de que o ego exerce uma função reguladora e de mediação sobre
o id e o superego, na qual o ego não pode submeter-se completamente a nenhum dos dois,
pois ao submeter-se ao id, o ego se torna altamente destrutivo e imoral, e ao submeter-se ao
superego, o ego está em constante insatisfação. Essa interação do ego com o id e o superego
possibilita o acontecimento de alguns fenômenos que serão base para o surgimento de várias
outras concepções, como o ego auxiliar, o alterego, o ego ideal, o ideal do ego, o supra-ego, e
o contra-ego. Dentre estes fenômenos, vamos nos deter especialmente ao alterego, que é mais
conhecido como o “outro eu”, ou seja, é proveniente de uma espécie de duplicação do eu
(ego) localizada no inconsciente. Essa duplicação resulta no aparecimento de uma, ou mais,
nova (as) personalidade (s) além da “personalidade principal” e pode-se associar esse
fenômeno com o desencadeamento do Transtorno Dissociativo de Identidade.
Uma pessoa que tem Transtorno Dissociativo de Identidade, também conhecido como
Transtorno de Múltipla Personalidade, possui personalidades alternativas que se manifestam
involuntariamente a vontade do indivíduo, e uma pessoa que tem o transtorno pode também
vivenciar todas as singularidades de cada personalidade alternativa sem sofrer interferência
direta das outras personalidades alternativas ou da personalidade primária, podendo cada uma
das personalidades desenvolver sua própria autoimagem, expressão corporal, identidade e até
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mesmo, um nome diferente. A personalidade primaria é aquela referente identidade principal
do indivíduo, a que atende ao nome registrado nos documentos e aquela que geralmente é a
mais conhecida no ambiente familiar.
A origem desse transtorno geralmente está associada a algum trauma vivido durante a
infância, e funciona como uma espécie de mecanismo que é ativado quando o indivíduo que
possui o transtorno dissociativo de identidade se vê diante de situações que servem como
gatilho para a manifestação de alguma das personalidades alternativas. Alguns dos sintomas
do transtorno dissociativo de identidade podem ser a mudança brusca de humor e
comportamento, mudanças no tom de voz, mudanças na expressão fácil, perca temporária de
memória (amnésia) entre outros.
É importante dizer que apesar de alterego e transtorno dissociativo de identidade as
vezes serem entendidos pelo senso comum como sinônimos, existe uma distinção entre o que
é de fato o alterego e o que é o transtorno dissociativo de identidade. Pessoas com alteregos
quase sempre tem consciência sobre a existência da personalidade alternativa, inclusive em
muitos casos, pessoas trabalham para a criação dessas personalidades com a intenção de
assumirem uma nova postura e identidade de acordo com determinadas situações. Enquanto
que, pessoas com transtorno dissociativo de identidade não sabem da existência das outras
personalidades porque essas personalidades residem no inconsciente, e após a personalidade
alternativa se manifestar em muitos casos as pessoas que possuem o transtorno não
conseguem se lembrar de nada que fizeram ou sofreram durante o tempo em que uma das
personalidades alternativa tinha o controle.
3.1.1 AS MÚLTIPLAS PERSONALIDADES DE NORMAN BATES
Podemos perceber ao longo do enredo do seriado, Bates Motel, uma gradual série de
mudanças comportamentais do personagem central, Norman Bates. Essas mudanças de
comportamento são apresentadas ao telespectador de maneira sútil, e aparentemente se tratam
de atitudes normais de adolescentes, como por exemplo, no episódio em que Norman sai de
casa no meio da noite para ir a uma festa com os amigos sem avisar a sua mãe. Contudo,
surgem situações em que vemos claramente a distinção de, no mínimo, duas personalidades
de Norman Bates no decorrer das quatro temporadas da série. A primeira personalidade que
Norman apresenta ainda nos primeiros episódios do seriado é a de um menino com
características típicas para um adolescente, como um jovem que deseja conhecer tudo ao seu
redor e que está vivendo durante uma fase de descobertas.
A segunda personalidade de Norman paira sobre os conceitos da psicose, o jovem
rapaz adquire a natureza de sua mãe, Norma. Essa personalidade desenvolvida na mente de
Norman é uma representação deturpada do que a figura materna representa aos olhos do
protagonista da série. O universo paralelo criado na mente doentia do personagem em questão
é refletido nessa segunda personalidade, que possui uma natureza demasiadamente perigosa,
Norman desenvolveu uma identidade alternativa como uma Norma assassina, que protege o
seu filho inocente e frágil a todo custo.
Além das personalidades alternativas, Norman apresenta outros sintomas que
caracterizam o Transtorno Dissociativo de Identidade, como exemplo a amnésia. Em vários
momentos nos quais as personalidades alternativas se manifestam o personagem é incapaz de
lembrar o que fez ou com quais pessoas teve contato. A mente de Norman sofre um lapso,
impedindo-o de se recordar do que aconteceu durante o período em que sua segunda
personalidade estava em ação.
Foi levantado anteriormente nesse artigo, um questionamento sobre quem seria o
assassino do pai de Norman. A dúvida era causada pelo modo como os fatos são
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propositalmente apresentados na série, e essas suspeitas nos conduziam em um primeiro
momento a acreditar que Norma havia matado o próprio marido após ter sido agredida.
Porém, com o decorrer dos acontecimentos e revelações, tomamos conhecimento de que na
verdade, Norman é o assassino e que esse é possivelmente o primeiro momento em que a
identidade alternativa como a mãe autoritária se manifesta, pois dessa maneira Norman como
“a Norma” põe fim às agressões do pai/marido.
Imagem 2: Manifestação da Identidade Alternativa “Norma” em Norman

Fonte: http://www.ew.com/article/2015/04/13/bates-motel-freddie-highmore-norman-norma

O instinto assassino desenvolvido por Norman ao longo das quatro temporadas da
série pode ser interpretado como o anseio de possuir uma mãe, ou como um meio que ele
criou para ser capaz de defendê-la e, também, de proteger o relacionamento imaculado
existente entre eles, pois a identidade alternativa como Norma sempre fará de tudo para
impedir que qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher, tente romper esse relacionamento
imaculado, como um intruso, ao ser uma ameaça que possa fazer com que Norma e Norman
percam essa relação de caráter doentio. Logo a maneira mais fácil que a outra personalidade
encontrou para eliminar essas ameaças foi matando-as.
No entanto, a personagem, Norma Bates, também vivência grandes dilemas durante
a série. Após começar a suspeitar do crescente número de vitimas de assassinato (que direta
ou indiretamente tiveram contato com seu filho), a maior frequência dos lapsos de memória e
comportamento cada vez mais agressivo de Norman, a motivam à procurar ajuda em uma
clinica especializada em psiquiatria, pois apesar de sua vontade ser proteger
incondicionalmente o filho, ela começa a ter medo da postura violenta dele.
Após ter de passar um curto período de tempo na clinica, Norman descobre que sua
mãe havia se casado com o xerife da cidade. Norman então volta para casa, porém, agora
completamente tomado pela sua doença. Ele arquiteta sua própria morte, assim como a de sua
mãe por meio da inalação de gás, mas o padrasto de Norman chega à casa algum tempo
depois, mas Norma já está morta.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisarmos o prólogo especulativo Bates Motel e as características impostas no
personagem principal da estória, Norman Bates, utilizando como base os conceitos descritos
e estudados pelo psicanalista Sigmund Freud, podemos constatar que o protagonista em
questão desenvolveu distúrbios psíquicos que afetam o modo como ele se relaciona com as
pessoas na sociedade contemporânea, distúrbios estes, provocados por traumas da infância
que foram refletidos na sua vida adulta através do desenvolvimento de patologias. Norman
Bates representa um ser humano dotado de frustrações e traumas do passado que
influenciaram e desenvolveram seu comportamento bidimensional, e uma relação obsessiva
com a mãe, que desperta no personagem uma nova personalidade.
Chegamos à conclusão que ainda durante a infância, a criança exposta a situações
traumáticas desenvolve o seu alterego, como estratégia para fugir da realidade dos abusos que
ela sofre, entretanto, durante a vida adulta esse alterego pode se transformar em
personalidades alternativas que consequentemente podem induzir o desencadeamento do
Transtorno Dissociativo de Identidade, o que pode se tornar um problema na vida adulta,
assim como aconteceu com Norman Bates, a quem vimos gradativamente se transformar de
jovem inteligente e de boa aparência em um Serial Killer por causa da nova personalidade
que possui um caráter psicótico.
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O APLICATIVO PADLET COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO NO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA:
NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA DA CIBERCULTURA
Débora Suzane Gomes Mendes
As tecnologias digitais aplicadas à educação são recursos enriquecedores no processo de ensino e aprendizagem
da leitura e da escrita. Como ressalta Almeida (2014, p. 1) “as tecnologias da informação e comunicação (TIC)
trazem contribuições à produção escrita e à leitura prazerosa apontando novos horizontes para a formação de
uma sociedade de leitores e escritores”. O uso do computador e da Internet no processo de aperfeiçoamento das
habilidades de ler e escrever permitem novas e inovadoras metodologias de ensino contextualizadas com
situações reais de comunicação, construção e compartilhamento de informação. Nesse sentido, as ferramentas da
Web 2.0, em especial, o software Padlet oportuniza novas formas de ler e escrever, possibilitando a leitura nãolinear, a produção hipertextual, a partilha de informação em tempo real, aprendizagem colaborativa, práticas de
leitura e escrita consoante com as novas formas de comunicação da cibercultura. O Padlet permite ao professor
atuar como guia, orientando o processo de construção do saber e ao aluno participar ativamente no seu processo
de aprendizagem (VALENTE, 1996). Portanto, este trabalho objetiva analisar as contribuições do software
Padlet no processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita no ensino fundamental. Utilizou-se pesquisa
empírica qualitativa mediante observação participante através do aplicativo Padlet em duas turmas do 4º ano do
ensino fundamental numa escola de educação básica em São Luís/MA. Para a análise dos dados coletados foram
utilizados os estudos dos autores Lévy (1999), Almeida (2014), Valente (1996), Marcuschi (2001), Solomon
(2007), Soares (2002), Antunes (2009) sobre o uso das TIC na educação, os novos espaços de leitura e escrita e o
processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita.
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Tecnologia. Padlet.

1 INTRODUÇÃO
O estudo insere-se na perspectiva de que o avanço da inovação tecnológica ao longo
da evolução humana conduziu os indivíduos para novos padrões sociais e novas
aprendizagens que definem o modo do homem conhecer e atuar no mundo.
De tal forma, o uso da tecnologia para ampliar e melhorar a eficiência humana é a
marca da Revolução Pós-Industrial ou Revolução da Tecnologia. Esta fase inaugura um novo
paradigma tecnológico que tem por base as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Estas instituem novas formas de comunicação e acesso à informação, promovendo
transformações em todos os setores sociais (CASTELLS, 2004).
Desta forma, a partir da interação entre organização social e tecnologia digital, surge
um novo padrão sociotécnico, denominado, por estudiosos e pesquisadores, de Sociedade da
Informação (CASTELLS, 2004) e do Conhecimento (HARGREAVES, 2003) que exige
sujeitos com novas competências e habilidades para atuar em sua estrutura social-produtiva.
Na Sociedade da Informação e do Conhecimento, as TIC são elementos estruturais das
relações sociais, inaugurando novas formas de organizar o trabalho (teletrabalho, trabalho online, trabalho misto - presencial e a distância), de construir e partilhar conhecimento
(elearning e o b-learning), de comunicação (simétrica e assimétrica) que aprofundam as
relações na cultura digital (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2008).
A cultura digital ou cibercultura, segundo Lemos (2003, p. 11), é a “forma
sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas
tecnologias de base microeletrônica”. Na cibercultura, as TIC são expandidas, consolidadas e
apropriadas no espaço social, realizando profundas mudanças nos setores sociais, em especial
na educação.
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A integração das TIC na educação convida a escola a rever as suas metodologias de
ensino e romper com posturas tradicionalistas. Tal possibilidade de mudança permite a
construção de novas formas de acesso ao conhecimento e um processo educativo mais
interativo em que o aluno é o centro do ensino e da aprendizagem.
Nesse sentido, a instituição escolar precisa incluir as TIC nas metodologias de ensino
para não tornar-se obsoleta diante das mudanças e demandas contemporâneas (SILVA, 2015).
Tais mudanças requerem sujeitos criativos e com a capacidade de pensar sobre as
transformações que ocorrem na realidade mundial, depurar informação e conhecimento,
aprender a aprender em qualquer tempo e lugar (VALENTE, 1999) e usar, com domínio, a
leitura e a escrita.
Moran (2015) afirma que, na educação, são várias as possibilidades metodológicas que
podem ser desenvolvidas por intermédio da Internet, o que possibilita a construção de novas
práticas pedagógicas que transformam a sala de aula em espaço contínuo de aprendizagem
significativa. O uso da Internet na educação amplia o currículo para além do limite do espaço
escolar, permitindo o acesso às informações atualizadas e favorecendo o trabalho cooperativo
e colaborativo e a produção e publicação de textos e documentos educativos entre professores
e alunos, possibilitando novas formas de ler e escrever.
Neste presente artigo, vamos analisar as contribuições do Padlet no processo de
ensino-aprendizagem de leitura e escrita no ensino fundamental. Para tal, apresentaremos as
principais características da cibercultura e suas demandas educacionais. Definindo o conceito
de Web 2.0 e sua potencialidade educativa, o software PadLet e suas principais
potencialidades educacionais. Finalizaremos, apresentando uma experiência educativa com
PadLet no processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita no 4º ano do ensino
fundamental em uma escola de educação básica em São Luís/MA, os principais resultados da
pesquisa e as considerações finais.
2

CIBERCULTURA

O atual estágio social é denominado, por estudiosos, de Sociedade da Informação e do
Conhecimento, pois, “produzir informação e conhecimento passa a ser, portanto, a condição
para transformar a atual ordem social [...] através das redes” (PRETTO; ASSIS, 2008, p. 78),
reorganizando toda a atividade humana, em prol de uma nova cultura digital ou cibercultura114
que inauguram novos modos de interação social.
A cultura digital é caracterizada pela liberdade de acesso; produção descentralizada de
informação e conhecimento em rede; informação como propriedade privada para aquisição de
lucro; pelas novas formas de gestão do conhecimento. Fatores que alteram a vida humana
desde os aspectos pessoais - relacionamentos, comportamentos, aprendizagens, até o trabalho
- ferramentas, métodos, funções do trabalho (PRETTO; ASSIS, 2008).
Desta forma, a cultura digital é compreendida como “o espaço aberto de vivências
dessas novas formas de relação social no espaço planetário” (PRETTO; ASSIS, 2008, p. 79).
Sendo assim, a cibercultura requer sujeitos com novas competências e habilidades como a
criticidade, reflexão, depuração de informação, elaboração e reelaboração do conhecimento
num processo de aprendizagem contínua ao longo da vida para atuar em sua estrutura socialprodutiva. Tais demandas exigem uma mudança na estrutura curricular escolar, isto é, é
A cibercultura é definida por Lévy (1999, p. 16) como o “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais),
de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o
crescimento do ciberespaço”.
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necessário superar “[...] a educação bancária, tradicional e focar a aprendizagem no aluno,
envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele” (MORAN, 2015, p. 18). Para atender as
necessidades dessa nova realidade social, a educação deverá ser reconfigurada, “a escola deve
romper com a sua forma histórica presente para fazer frente a novos desafios” (BARRETO,
2004, p. 1187), apresentando novas metodologias de ensino associadas às TIC que
possibilitam processos educativos mais dinâmicos, colaborativos, significativos e um novo
papel de aluno e de professor.
De tal forma, novos sentidos são atribuídos no papel do aluno e do professor no
contexto educativo da cultura digital. Segundo Valente (1999, p. 36), o novo papel do
aprendiz será o de “caçador da informação, de problemas para resolver e de assuntos para
pesquisar”, devendo estar:
[...] constantemente interessado no aprimoramento de suas ideias e habilidades e
solicitar (puxar) do sistema educacional a criação de situações que permitam esse
aprimoramento. Portanto, deve ser ativo: sair da passividade de quem só recebe,
para se tornar ativo caçador da informação, de problemas para resolver e de assuntos
para pesquisar. Isso implica ser capaz de assumir responsabilidades, tomar decisões
e buscar soluções para problemas complexos que não foram pensados anteriormente
e que não podem ser atacados de forma fragmentada. Finalmente, ele deve
desenvolver habilidades, como ter autonomia, saber pensar, criar, aprender a
aprender, de modo que possa continuar o aprimoramento de suas ideias e ações, sem
estar vinculado a um sistema educacional. Ele deve ter claro que aprender é
fundamental para sobreviver na sociedade do conhecimento (VALENTE, 1999, p.
36).

O educando caçador de informação buscará mais intensamente por informações na
Internet e será o educador o seu orientador nesse processo de aprendizagem. Sendo assim, o
novo papel do professor, na cibercultura, deverá ser:
O novo papel do professor é o de facilitador, supervisor, consultor do aluno no
processo de resolver o seu problema. Eventualmente, essa "consultoria" terá
momentos de transmissão de informação ao aluno. Entretanto, ela deverá se
concentrar em propiciar ao aluno a chance de converter a enorme quantidade de
informação que ele adquire, em conhecimento aplicável na resolução de problemas
de seu interesse. O professor deverá incentivar o processo de melhorias contínuas e
ter consciência de que a construção do conhecimento se dá por meio do processo de
depurar o conhecimento que o aluno já dispõe. Para tanto, o professor deverá
conhecer os seus alunos, incentivando a reflexão e a crítica e permitindo que eles
passem a identificar os próprios problemas na sua formação, buscando soluções para
o mesmo. Caberá ao professor saber desempenhar um papel de desafiador
(VALENTE, 1999, p. 35).

Esse novo perfil de educador é denominado pelo autor Valente (1999) como professor
facilitador, guia, consultor do aluno no processo de ensino-aprendizagem, que mantém o
interesse do aluno vivo ao longo do processo educativo e incentiva o trabalho colaborativo,
bem como deverá possuir um profundo conhecimento das teorias que embasam o processo de
construção do conhecimento, das tecnologias educacionais e suas correspondentes
metodologias.
É importante que o educador compreenda que incluir as TIC na educação é possibilitar
a construção de novos ritmos e dimensões ao ensino e a aprendizagem. De acordo com
pesquisas realizadas por Universidades brasileiras como UFRGS, UFPE, UFMG, UFAL,
UFRJ, Unicamp, UFMA, os recursos tecnológicos, quando integrados na educação promovem
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mudanças significativas na aprendizagem dos sujeitos, nos tempos, espaços e processos
educativos, como:
- Aulas e atividades mais interativas, motivadoras, colaborativas, cooperativas, em
que o aluno avalia, negocia e troca informações, apresenta conclusões e resultados por
meio de pesquisa realizada em diversos recursos tecnológicos;
- Interação com diferentes formas de representação simbólica (imagens, textos,
hipertextos, movimentos, sons);
- Novas e inovadoras metodologias de ensino que transformam a sala de aula em
espaço contínuo de aprendizagem significativa;
- Novos espaços de leitura e escrita;
- Acesso constante as diversas fontes de informação em tempo real;
- Ensino centralizado no educando e em suas específicas necessidades educacionais;
- Novas formas de comunicação (assimétrica e simétrica) entre aluno-aluno, alunoprofessor, aluno-escola e aluno-mundo via Internet.
- Tempos e espaços ampliados para além da sala de aula, favorecendo a comunicação
e a orientação contínua entre professor e aluno através das redes.
As tecnologias integram o mundo físico e o digital com a escola, resultando no
enriquecimento e na amplitude das experiências educacionais dos sujeitos através de um
ensino contextualizado que combina atividades, desafios, informação e conhecimento
(MORAN, 2015).
Para Almeida (2014), incluir as TIC na educação é fator preponderante para mudanças
nas práticas educativas, possibilitando a criação de metodologias de ensino que transformam a
sala de aula em espaço contínuo de aprendizagem, repercutindo em todo o processo
educativo, na gestão de tempos e espaços, nos materiais pedagógicos, na organização das
informações através de múltiplas linguagens, configurando um novo modelo digital de ler,
escrever e aprender. Portanto, as tecnologias e a Web 2.0, em particular, são elementos
fundamentais nessa nova configuração social que se entrelaça com os novos paradigmas
educacionais, objetivando a aquisição contínua do saber e do conhecimento.
3 A WEB 2.0 E SUA POTENCIALIDADE EDUCATIVA
A Web 2.0 é a segunda geração da World Wide Web que inaugura novas possibilidade
de uso da Internet com formas mais interativas em que as pessoas criam os seus próprios
documentos e publicam instantaneamente na Web, sem precisar possuir profundos
conhecimentos de programação e de ambientes sofisticados de informática (COUTINHO;
BOTTENTUIT JUNIOR, 2008).
Nesta perspectiva, Coutinho (2009, p. 76) afirma:
Podemos entender a Web 2.0, termo usado para descrever a segunda geração da
World Wide Web, como sinónimo de um novo olhar sobre o potencial inovador da
Internet. A fisionomia deste novo olhar passa pela participação intensificada do
efeito-rede: propõe-se participantes mais activos, em nome de uma inteligência
plural, partilhada ou colectiva, reforçando o conceito de transformação de
informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. Já não se
trata simplesmente de deixar meros comentários num blog. De simples
consumidores passamos a verdadeiros produtores, enquanto utilizadores que
contribuem para a estruturação do conteúdo.

A Web 2.0 permite ao seu usuário ser “consumidor e produtor da informação”
(COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2008, p. 1862). Assim sendo, as principais
características da segunda geração da Internet são:
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Interfaces ricas e fáceis de usar; O sucesso da ferramenta depende dos número de
utilizadores, pois os mesmos podem ajudar a tornar o sistema melhor; Gratuidade na
maioria dos sistemas disponibilizados; Maior facilidade de armazenamento de dados
e criação de páginas online; Vários utilizadores podem aceder a mesma página e
editar as informações; As informações mudam quase que instantaneamente; Os
sites/softwares estão associados a outros aplicativos tornando-os mais ricos e
produtivos quando os mesmos estão trabalhando na forma de plataforma (união de
vários aplicativos); Os softwares funcionam basicamente online ou podem utilizar
sistemas off-line com opção para exportar informações de forma rápida e fácil para a
web; Os sistemas param de ter versões e passam a ser actualizados e corrigidos a
todo instante, trazendo grandes benefícios para os utilizadores; A grande maioria dos
softwares da web 2.0 permite a criação de comunidades de pessoas interessadas num
determinado assunto (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2008, p. 1862-1863).

As ferramentas Web 2.0 encontram-se em duas categorias: a primeira permite
aplicações que só podem existir no modo online e a sua eficácia cresce com o número de
utilizadores registrados, por exemplo: Wikipédia, Hi5, YouTube, PadLet. A segunda categoria
inclui as aplicações que funcionam em modo offline e on-line, exemplo: Mapquest, iTunes,
Google Maps, etc (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2008).
A utilização das ferramentas Web 2.0 na educação possibilita a democratização no
acesso à informação e ao conhecimento e novas formas de leitura e escrita. Para Bergman
(2007, s/p) a “Web 2.0 significa usar a inteligência colectiva”, uma vez que permite a
utilização da rede global de modo colaborativo e o compartilhamento coletivo do
conhecimento (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2008), propiciando aos seus usuários
experiências autorais e colaborativas (SILVA, 2015).
O educador poderá enriquecer o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da
escrita dos seus alunos, por meio das ferramentas Web 2.0. Por exemplo, o professor poderá
utilizar: Blogs, Wikis, Podcast, WebQuest, PadLet para potencializar a escrita colaborativa;
Google Talk, WhatsApp, Skype para oportunizar novas formas de comunicação; YouTube,
YahooVideos, GoogleVideos para acessar vídeos e aulas on-line (COUTINHO;
BOTTENTUIT JUNIOR, 2008).
A integração das TIC na educação permite novas e inovadoras possibilidades de
ensinar e aprender, o que propicia a construção coletiva e colaborativa do conhecimento. Para
Coutinho e Bottentuit Junior (2008, p. 1861), “através da Internet é possível a realização de
uma série de atividades que podem favorecer o ensino e a aprendizagem assim como a criação
de situações colaborativas e cooperativas”. Por intermédio da rede Internet alunos e
professores são envolvidos no processo educativo através de múltiplas formas de
comunicação horizontal, em redes e individual, facilitando a partilha, a coautoria, a
publicação de narrativas diversas e combinando os ambientes educativos formais e informais
de forma integrada (MORAN, 2015).
A Web 2.0 e suas ferramentas, como o software PadLet, são recursos tecnológicos
enriquecedores no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, pois, professores e
alunos podem descrever e reescrever suas ideias, trocar informações, ler, refletir, construir
conhecimento de forma colaborativa, dinâmica e contextualizada com as práticas sociais
atuais (ALMEIDA, 2014).
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3

O SOFTWARE PADLET

O software PadLet é um recurso da Web 2.0, idealizado por Nitesh Goel que após
sentir a necessidade de organizar os post-its em um único espaço. Através do PadLet os
usuários pode criar, compartilhar informação em tempo real por meio de notas eletrônicas (no
formato de post-its) em um mural que permite inserir e criar textos, incluir links de sites,
vídeos, fotos, sons, documentos, entre outros, possibilitando a prática da leitura e escrita
colaborativa, participativa, não sequencial, não-linear (MARCUSCHI, 2001).
O PadLet é um software gratuito, no qual qualquer pessoa com acesso à Internet
poderá utilizá-lo de forma individual ou grupal. No modo de uso coletivo, o PadLet permite
que várias pessoas colaborem em um único documento ao mesmo tempo, em seguida os
usuários podem imprimir no formato de um documento em PDF todas as postagens. O PadLet
permite o controle de postagens no mural, por exemplo, o professor que criou o mural deverá
autorizar as postagens enviadas pelos alunos no mural da sala, o educador poderá
supervisionar as postagens dos educandos antes de serem postadas. Além disso, o educador
poderá personalizar o mural virtual com textos e fotos de acordo com o tema da aula.
Desta forma, o software propicia debates, discussões, fóruns, partilha de informações,
escrita e leitura coletiva (SOLOMON, 2007), servindo como um instrumento de
aprendizagem coletiva e participativa, para além dos métodos tradicionais de ler e escrever.
Nesta perspectiva, Almeida (2001, p. 7) afirma ainda que o uso do computador e da
Internet no processo de aperfeiçoamento das habilidades da leitura e da escrita permite:
[...] os professores e alunos têm a possibilidade de utilizar a escrita para descrever e
reescrever suas ideias, comunicar-se, divulgar fatos do cotidiano, trocar
experiências, produzir histórias e desenvolver projetos. Assim, em busca de resolver
problemas do contexto, podem representar e divulgar o próprio pensamento, ler,
atribuir significados, trocar informações e construir conhecimento, num movimento
de escrever, ler, refletir e refazer, que favorece o desenvolvimento pessoal,
profissional e grupal, bem como a compreensão da realidade e a atuação na
transformação da sociedade.

A esse respeito Lévy (2003) afirma que o computador é um potencializador da
informação. Nele, o leitor estabelece uma relação intensa com o texto, um continuum variado
se estabelece entre a leitura individual e a navegação na Internet, na qual se realiza uma
intensa interação entre os sujeitos que criam, alteram e conectam os textos eletrônicos uns aos
outros por meio de ligações hipertextuais. Tais ligações multiplicam as situações de
desenvolvimento da leitura e da escrita.
O texto na tela (o hipertexto) é muito mais dinâmico e é produzido e lido de forma
multilinear, enquanto o texto no papel é lido de forma linear (LÉVY, 1999). O hipertexto é
“um texto móvel, caleidoscópico, que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à
vontade frente ao leitor” (LÉVY, 1999, p. 56). A tela, como novo espaço de leitura e escrita,
transforma a relação do sujeito com o conhecimento, promovendo processos mais interativos
com a leitura e a escrita.
Conforme Antunes (2009, p. 45), a atividade da escrita é uma “atividade interativa de
expressão, [...] de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou dos
sentimentos que queremos partilhar com alguém para, de algum modo, interagir com ele”. O
domínio da escrita é fator indispensável para produzir conhecimento e comunicar-se. Para
isso, o sujeito necessita também da leitura, pois, ela e a produção escrita complementam-se.
Segundo Antunes (2009, p. 66), “a leitura é a parte da interação verbal escrita,
enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do
sentido e das intenções pretendidos pelo autor”. Sendo assim, ler e escrever são fatores
essenciais de participação plena na Sociedade da Informação e do Conhecimento.
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Desta forma, é importante que o professor motive a leitura e a escrita prazerosa desde
o Ensino Fundamental de forma significativa e atraente, o PadLet é uma mais-valia, nesse
processos, pois, são várias as situações que podem ser problematizadas e contextualizadas a
partir do uso do software na sala de aula.
Portanto, no ambiente virtual do PadLet, o aluno atua ativamente em seu processo de
aquisição da leitura e escrita por meio de diversas atividades interativas, o professor, nesse
cenário, é o orientador (VALENTE, 1996) do processo de ensino-aprendizagem, guiando os
educandos para os níveis mais altos do conhecimento.
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo se constitui enquanto uma pesquisa empírica qualitativa mediante
observação participante, com o objetivo de analisar as contribuições do aplicativo Padlet no
processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita no ensino fundamental. Para tal, foram
selecionadas duas turmas do 4º ano do ensino fundamental numa escola de educação básica115
em São Luís/MA.
A pesquisa foi realizada no período de setembro de 2015 a novembro de 2015. Os
participantes do estudo foram 45 alunos (duas turmas) do 4º ano do ensino fundamental e 2
professoras de Língua Portuguesa das respectivas turmas.
O software PadLet foi utilizado como instrumento pedagógico no ensino da leitura e
da escrita, contando com os seguintes objetivos: incentivar a leitura e a escrita, promover a
leitura e a escrita colaborativa e a coautoria, propiciar a interdisciplinaridade nas diversas
disciplinas no 4º ano do ensino fundamental.
A experiência educativa com o software PadLet foi desenvolvida em três etapas:
formação do professor para o uso do software, planejamento da aula, observação da utilização
do PadLet no 4º ano do ensino fundamental.
6 A EXPERIÊNCIA COM O SOFTWARE PADLET NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA
A experiência com o software PadLet foi realizada na Disciplina de Língua
Portuguesa em duas turmas do 4º ano do ensino fundamental em uma escola de educação
básica em São Luís/MA. Incialmente foi realizado um breve estudo individual com cada
professora sobre as funcionalidades da ferramenta. Em seguida, ocorreu uma sessão de
demonstração do software, na qual as educadoras tiveram o primeiro contato com a edição do
mural virtual no PadLet. Em seguida, foi solicitado as discentes que criassem dois murais
para cada turma no PadLet.
Na segunda etapa, foi requerido as educadoras que realizassem um plano de aula
utilizando o software como instrumento pedagógico. As professoras escolheram o tema
cidadania para a produção dos murais no PadLet. Os murais foram personalizados com a
temática da aula. O mural virtual foi utilizado em dois momentos, antes do início da aula para
fazer o levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o conteúdo e após a aula para
a verificação da aprendizagem. Em seguida, as educadoras criaram as regras de utilização do
PadLet para a sala de aula: o professor deveria autorizar as postagens dos alunos antes de
serem publicadas no mural, o aluno deveria se identificar na postagem, comentários
desrespeitosos não seriam aceitos.
Não será divulgado o nome da escola e os nomes dos participantes da pesquisa para preservar a identidade de
todos que ali trabalham e estudam.
115
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Na terceira etapa, foi realizada a observação participante da experiência educativa.
Inicialmente, as professoras distribuíram os iPads para cada aluno e apresentaram as regras de
utilização do software, em seguida as educadoras começaram a aula questionando as crianças
sobre “o que é a cidadania?” Depois de ouvir as respostas dos alunos, as professoras
solicitaram que cada um acessassem o site indicado na lousa digital. Ao acessar o site o
educando encontrou um mural virtual personalizado com o tema da aula com a seguinte
pergunta “O que você entende por cidadania?”, cada um respondeu à pergunta com um postits no mural virtual. Logo após, as professoras leram alguns post-its na sala de aula, dando
continuidade à aula abordando conceitos e exemplos de cidadania. No final da aula, as
professoras solicitaram aos alunos que acessassem um novo mural virtual no PadLet,
indicando o endereço na lousa virtual. O novo mural era personalizado com uma nova foto
que representava a cidadania e possuía a seguinte questão: “Agora que aprendemos sobre
cidadania, explique com as suas palavras o que é a cidadania?”. Cada aluno postou um postits no PadLet, depois, as professoras pediram para as crianças que realizassem a leitura das
postagens do mural virtual, após, os educandos comentaram sobre as definições de cidadania
dos colegas. Por fim, a professora exportou os murais com as postagens dos alunos para o email da turma no formato de documento em PDF.
Ao participar da aula mediada pelo software PadLet os educandos (Turma A e Turma
B) tiveram a oportunidade de desenvolver a leitura e a escrita coletiva, explorar os novos
espaços de leitura e escrita, produzir e partilhar informação em tempo real com os seus pares,
construir o conhecimento de forma cooperativa e colaborativa, explorar as novas práticas de
ler e escrever consoante as relações da cibercultura.
Os resultados indicaram que os alunos não tiveram dificuldade em utilizar o PadLet,
foram motivados a escrever e a ler através das tecnologias digitais, participaram ativamente
na aula e nas atividades propostas, como indica o gráfico abaixo.
Os dados obtidos indicaram, ainda, que o uso do PadLet como instrumento
pedagógico no processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita propiciou o
desenvolvimento de habilidades em tecnologia, a capacidade de trabalho em grupo, a
experimentação, a criatividade, a reflexão e a depuração de informação. Enquanto as
professoras atuaram como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem dos aprendizes.
Além disso o PadLet, permitiu as educadoras exportarem todas as postagens dos alunos nos
murais virtuais para o e-mail da turma e/ou para a impressão do mural.
Gráfico – Resultados da experiência educativa com o PadLet com os alunos do 4º ano.
PARTICIPAÇÃO NA AULA E NAS ATIVIDADES
PROPOSTAS
MOTIVAÇÃO PARA ESCREVER
MOTIVAÇÃO PARA LER
DIFICULDADE EM UTILIZAR O PADLET
0%
Turma B

20%
Turma A

Fonte: A autora.
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Em relação aos pontos negativos observados na experiência educativo com o PadLet,
foi constatado: as professoras se sentiram inseguras ao utilizar a ferramenta na sala de aula; os
alunos acessavam o PadLet rapidamente, postando comentários e lendo os post-its dos
colegas, enquanto as professoras demoravam para aceitar os comentários dos alunos no mural
virtual; o software não possui opções para aumentar e modificar a fonte das letras. No entanto,
isso não inviabiliza o trabalho com o PadLet no processo de ensino-aprendizagem, pelo
contrário o professor deverá testar e otimizar o software em seus métodos de ensino para
conhecer o potencial educativo da ferramenta e propor melhorias para a atualização do
software. Portanto, os educadores deverão ser utilizadores críticos das tecnologias digitais,
indicando o bom das TIC na sala de aula, buscando a construção de processos formativos
mais interativos e significativos associados as TIC.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças e transformações atuais influenciam a ascendência do saber e do
conhecimento. Passamos do estágio em que a informação era um recurso escasso para um
contexto em que o acesso à informação é facilitado, mas de forma volátil e precário. Tais
modificações implicam no fato de que a educação deverá passar por adaptações
(COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2008) que compreendam as tecnologias como meio
e conteúdo próprio da escola contemporânea, uma vez que os recursos tecnológicos compõem
as relações socioeconômicas e culturais de hoje.
Para tratar sobre estas modificações na ordem social atual, são necessárias novas
concepções de educação, de escola, de ensino-aprendizagem. Isso implica na emergente
necessidade de um novo paradigma educacional que valorize a ação ativa do aluno no
processo de ensino-aprendizagem e em que o professor se torna o guia da aprendizagem e do
trabalho colaborativo multidisciplinar; com novos espaços e tempos, possibilitando uma
maior construção do conhecimento com características informais; enfatizando a pesquisa e
reflexão constante através de diferentes modos de aprender associados às tecnologias
(COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2008); objetivando preparar o sujeito para o domínio
da leitura e da escrita, habilidades essenciais na Sociedade da Informação e do Conhecimento.
Nesta perspectiva, os resultados da pesquisa apontam que o software PadLet é maisvalia no estimula ao desenvolvimento das habilidades de ler e escrever de forma prazerosa e
motivadora. O PadLet desafia o aluno a participar ativamente de sua aprendizagem e o
professor a atuar como o facilitador do ensino e da aprendizagem dos seus alunos, bem como
motiva o trabalho em grupo, a coautoria, a aprendizagem interdisciplinar, aspectos
importantes na cultural digital.
O PadLet é um software interdisciplinar de forma que pode ser utilizado em diferentes
disciplinas. Nesta experiência educativo, o PadLet foi utilizado no processo de ensinoaprendizagem da leitura e escrita, obtendo resultados significativos na aprendizagem dos
alunos. No entanto, ressaltamos que para utilizar o PadLet é necessário um planejamento
prévio dos objetivos a serem alcançados no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e
adaptação metodológica adequada. Outro ponto importante é o domínio do uso da ferramenta,
o professor deverá conhecer o software antes de utilizá-lo na sala de aula para promover uma
real inclusão das tecnologias digitais nos métodos de ensino, bem como propiciar um
processo de ensino-aprendizagem significativo.
Portanto, é fundamental incentivar pesquisas sobre as tecnologias digitais na educação
para fomentar discussões sobre metodologias de ensino inovadoras que poderão vir a ser
incluídas nos processos formativos dos professores na Educação Superior, para que os
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mesmos possam construir habilidades e competências sobre o domínio das TIC no processo
de ensino-aprendizagem nas instituições educativas da cultura digital.
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O APRENDIZADO DE LINGUA INGLESA NA TERCEIRA IDADE E
SEUS DESAFIOS BASEADO NO PROJETO DE EXTENSÃO:
PROGRAMA TERCEIRA IDADE EM AÇÃO (PTIA)
Cristiane da Silva Uchoa116
Raissa Raiza Santos Silva117
Francisco Wellington Borges Gomes118
RESUMO
O envelhecimento é um processo natural, que envolve uma série de mudanças que impulsionam para um novo
estilo de vida. Fatores relacionados à alimentação, à prática de atividade física, a mudanças no processo
educacional, entre outros, são elementos necessários que proporcionam ao idoso um envelhecimento saudável e
uma qualidade de vida melhor. Neste sentido, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), desenvolve um projeto de
extensão denominado Programa Terceira Idade em Ação (PTIA), criado em 1998, que possui como público alvo
a população geronte do Piauí. O programa oferece uma variedade de cursos que tem por objetivo desenvolver
atividades sócio-educativas e culturais que contribuam com o processo de desenvolvimento saudável, entre eles
o de Inglês para iniciantes,que desde 2003, visa ensinar conhecimentos básicos do idioma aos alunos. Este
estudo busca analisar os motivos que levam os alunos do PTIA a estudar Inglês e os desafios que eles enfrentam
nessa tarefa.Para isso utilizamos referencias teóricas (LENNEBERG, 1967; BIRDSONG, 1999; R. ELLIS, 2008;
SELINKER, 2008;SINGLETON, 2005;). Foi aplicado um questionário com cinco alunas que frequentaram o
curso no segundo semestre de 2015. A análise dos dados indica que o aprendizado de uma L2 na terceira idade
proporciona ao idoso um sentimento de plenitude, promove a socialização entre os alunos, facilita na
memorização e ajuda na predisposição do estudo.
Palavras-chave: Terceira idade; Língua Inglesa; idioma; aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A vida humana pode ser analisada a partir de diversos fatores indissociados, internos e
externos em permanente interação, que afetam os aspectos do desenvolvimento natural.
Segundo Bock (2008) os componentes desse processo são a hereditariedade, crescimento
orgânico, maturação neurofisiológica e o meio.
No crescimento orgânico está presente os momentos evolutivos como a infância,
adolescência, fase adulta e velhice. Em cada uma dessas etapas existe o desenvolvimento e
interação em diferentes contextos sociais, onde cada pessoa produz sua própia identidade,
sendo a aprendizagem um elemento importantíssimo e crucial nesse processo.
De acordo com (Carmo, 2010), a aprendizagem é um processo dinâmico, contínuo,
global, pessoal, gradativo e cumulativo. No caso do idoso essa aprendizagem será um
processo diferenciado devido às diversas mudanças que ocorrem nesse processo, uma vez
que, cada fase da vida tem suas peculiaridades e características próprias. Assim o presente
estudo, se constituiu em uma tentativa de analisarmos a aprendizagem de Inglês na terceira
idade, na qual ocorre uma serie de mudanças biológicas, sociais, físicas, emocionais,
alimentares, psicológicas e também de aprendizagem, que são naturais e continuas, e que
merecem atenção especial.
Neste sentido podemos considerar essa fase como orgânica e progressiva, com
diversas transformações que ocorrem na vida do individuo, com o declínio de algumas
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habilidades. A esse respeito, dentro dos construtos teóricos dos estudos de linguagem,
(Carmo,2010) nos oferece a seguinte colocação:
O envelhecimento é definido como um conjunto de transformações que ocorrem com
o avançar da idade. É um processo inverso no desenvolvimento humano. Enquanto
que na infância é evolução, senescência é involução. O declínio das capacidades
funcionais e das aptidões inicia-se na fase adulta e se precipita no envelhecer.
(CARMO,2010 pg 26)

O envelhecimento pode ser alvo de julgamento prévio, e de acordo com o senso
comum está relacionado à incapacidade e a fraqueza, sendo vista como uma fase improdutiva,
na qual o ser humano não pode mais fazer esforço em determinadas atividades. Neste sentido
Schneider e Irigaray (2008, pg. 587) também que “as concepções de velhice nada mais são do
que resultado de uma construção social e temporal feita no seio de uma sociedade com valores
e princípios próprios, que são atravessados por questões multifacetadas, multidirecionadas e
contraditórias.”.
Segundo, Shephard (2003), a categorização funcional do idoso não depende apenas da
idade, mas também de sexo, estilo de vida, saúde, fatores sócio-econômicos e influências
constitucionais. Contudo, podemos notar que as ideias do senso comum não são totalmente
válidas, pois mesmo que a terceira idade tenha suas particularidades, ainda possuem
capacidade de aprendizagem e interação no meio que podem variar de pessoa para pessoa.
Com o intuito de proporcionar um envelhecimento mais saudável, produtivo e ativo, a
Organização Mundial da Saúde (2005) defende o Envelhecimento Ativo como uma política
de saúde. O Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde,
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as
pessoas vão envelhecendo. Nessa perspectiva, o envelhecimento quando acompanhado de
atividades ativas que proporcionam interação e dinamicidade, pode se tornar algo prazeroso e
saudável.
PROGRAMA TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
Com o objetivo de proporcionar o bem estar da terceira idade, na Universidade Federal
do Piauí há um programa de extensão, denominado PTIA (Programa Terceira Idade em Ação)
que oferece diversos cursos para a população geronte de Teresina. O programa desenvolve
atividades sócio-educativas e culturais que contribuem com o processo de envelhecimento
ativo, e com auto-reconhecimento por parte da sociedade dos direitos dessa população
construir permanentemente a sua cidadania.
O PTIA foi criado em 1998, sendo este um programa de extensão do Núcleo de
Pesquisa e Estudos sobre a Terceira Idade (NUPETI), posteriormente renomeado como
Núcleo de Pesquisa Universitário para a Terceira Idade (NUPEUTI).
No programa de extensão existem diversos cursos para a terceira idade como bordado,
dança, hidroginástica, espanhol, inglês e diversos outros que são ministrados por voluntários
da comunidade acadêmica e também por pessoas de fora do campus.
No programa, o ensino de Língua inglesa, teve inicio em 2003. O curso foi suspenso
no ano de 2004, voltando em 2005, indo até a presente data. Desde então, ele acontece
semestralmente. De modo geral, há grande procura pelos cursos que por vezes têm suas vagas
preenchidas antes mesmo do final do prazo de inscrição. As turmas são oferecidas de acordo
com os professores que submetem propostas de curso, geralmente são formadas uma ou duas
turmas, com 5 a 10 alunos. As aulas ocorrem uma vez por semana com duração de duas horas.
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O APRENDIZADO DE INGLÊS NA TERCEIRA IDADE
A língua inglesa é cada vez mais percebida como um idioma de destaque que no
contexto contemporâneo, acaba levando as pessoas a querer aprender a língua. O aprendiz
busca o aperfeiçoamento do novo idioma para as mais diversas necessidades, que vão de
viagens com finalidade de lazer, até no desenvolvimento de trabalhos na área profissional.
Esse público crescente se constitui de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em
relação à terceira idade, nossa experiência no programa mostra que os idosos, buscam o
idioma pelos mais diversos motivos, como se reinserir no meio social, fazer novas amizades,
adquirir concentração, ter uma boa memória, entre outros.
Como professores do PTIA, podemos perceber que as alunas se esforçam para
aprender o idioma, apesar das muitas dificuldades relacionadas a pronúncia de alguns
fonemas que não possuímos em nossa língua materna, como por exemplo /Ø/,/ð/,/ŋ /.Segundo
alguns pesquisadores (Motta,1998)isso se dá ao fato de que o aparelho fonológico acaba se
desgastando com o tempo,com isso a utilização da capacidade de reproduzir novos fonemas é
afetada.Podemos observar de forma mais clara essa explicação nos estudos de Shutz(2003)
que sugere que:
O adulto monolíngue, por já possuir uma matriz fonológica sedimentada, se
caracteriza por uma sensibilidade auditiva amortecida, treinada a perceber e produzir
apenas os fonemas do sistema de sua língua materna. A criança, por sua vez, ainda
no início de seu desenvolvimento cognitivo, com filtros menos desenvolvidos e
hábitos menos enraizados, mantém a habilidade de expandir sua matriz fonológica,
podendo adquirir um sistema enriquecido por fonemas de línguas estrangeiras com
as quais vier a ter contato. (SHUTZ,2003)

De acordo com Lightbown e Spada (1998) é difícil comparar crianças e adultos
aprendizes de segunda língua. Uma das dificuldades para a comparação refere-se às diferentes
condições de aprendizagem. De acordo com tais autores, aprendizes mais novos em ambientes
de aprendizagem de língua informais geralmente têm mais tempo para se dedicar
à aprendizagem da língua. Eles têm mais oportunidades para escutar e usar a língua em
ambientes onde não há uma forte pressão para falar fluente e corretamente desde cedo.
Diferentemente, aprendizes mais velhos estão geralmente em situações que demandam uma
linguagem mais complexa e expressão de ideias mais elaboradas. Adultos tendem a ficar
envergonhados por sua falta de domínio da língua e eles podem desenvolver uma sensação de
inadequação depois de experiências frustrantes em tentar expressar exatamente o que querem.
Como alunos de diferentes faixas etárias possuem diferentes características, a maneira
como ensinamos a terceira idade, deve ser adequada ao ritmo de aprendizagem dos alunos.
Essa perspectiva encontra apoio na Hipótese do Período critico (Lenneberg,1967), que busca
relacionar idade e aquisição/aprendizagem de línguas.A seguir, discutiremos um pouco sobre
essa teoria.
A HIPÓTESE DO PERIODO CRITICO
A melhor idade de se aprender um idioma é assunto discutido entre vários
pesquisadores. De acordo com o LENNEBERG (1967) existe um período especifico de
aprendizado de um novo idioma, conhecido como Período Crítico. O termo período crítico
(PC) vem da Biologia e se refere ao fato de que algumas competências ou aprendizados
ocorrem em um momentos específicos do desenvolvimento, tendo um inicio e um fim prédeterminado.Neste sentido a Hipótese do Período Crítico(HPC) traz a suposição de que a
linguagem também se enquadra nessa situação e que após um certo período fica bem mais
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difícil aprender um idioma. Lenneberg (1967) sugere que esse período se inicia aos dois anos
de idade e vai até a puberdade.
Singleton (2005) corrobora as ideias de Lennenberg ao escrever que: ''Por alguma
razão, a capacidade de aquisição de linguagem, ou algum aspecto ou aspectos do mesmo,
somente é válida para um período de maturação, que termina em algum momento entre o
nascimento e a puberdade ''.
Podemos observar então que de acordo com a HPC, o aprendiz é dependente
da idade para o aprendizado bem sucedido de um novo idioma. Existem, entretanto
pesquisadores que discordam dessa hipótese, dentre eles Hurford(1998) que considera que a
aquisição de linguagem é possível após a puberdade, ainda que permita uma comunicação
verbal limitada. Segundo ele:
Na tentativa de explicar por que o período sensível coincide na aquisição da
linguagem aproximadamente na pré-puberdade, deve-se evitar a armadilha
adaptacionista e estrita de assumir que essa coincidência deve ser uma adaptação a
alguma necessidade particular. (HURFORD,1998)

METODOLOGIA
No presente estudo foi realizado um questionário com 5 alunas do curso de Inglês para
iniciantes que participaram do curso no ano de 2015 no programa PTIA, para analisarmos as
motivações e dificuldades do aprendizado de uma segunda língua na terceira idade.O
questionário era subjetivo e possuía 8 questões pessoais que envolviam o aprendizado de
Inglês, e a satisfação das alunas no curso. Analisaremos as respostas de acordo com suas
especificidades e semelhanças. Por razões éticas, utilizaremos letras como representação dos
sujeitos que participaram do questionário, tendo assim sujeito A, B, C, D e E, com idades
entre 55 a 83 anos.
Entre as perguntas realizadas, a primeira tratava da motivação e do que teria levado as
alunas a quererem aprender o idioma. As respostas foram bem variadas, a aluna A, por
exemplo, relatou que sempre foi curiosa e não teve muitas oportunidades quando mais jovem,
já a aluna C acha que o Inglês é uma língua diferente e busca o conhecimento para possíveis
viagens para o exterior. A aluna E, por sua vez, acreditava que os meios de comunicação
requerem o uso do idioma, na informática, internet, placa de cidades, comerciais, propagandas
e buscava interagir no meio. Podemos observar que cada uma tem uma motivação diferente de
acordo com seus interesses para aprender o idioma, buscando assim o que mais interessa
individualmente, nesse sentido é importante que o professor conheça bem seus alunos e o
contexto em que está ensinando buscando incentivar e motivá-los adequadamente no processo
de ensino/aprendizagem.
Para Brown(1994) a motivação é muito importante na aprendizagem de uma língua,
porém existem outras variáveis que também são essenciais nesse processo. Segundo
Yorio(1976) e sua taxonomia(Classification of learner variables) existe uma classificação de
variáveis que influenciam no aprendizado de um novo idioma como a idade, cognição, língua
materna, insumo,domínio afetivo e a experiência educacional. A motivação está presente
dentro do domínio afetivo, e esta pode ser afetada por fatores pessoais como o motivo de
aprender o idioma, que leva em consideração a vontade do aluno que pode ter sido livre ou
forçada. Nessa pesquisa a maioria das alunas respondeu que estudavam o idioma por motivos
próprios, buscando a interação, e que esse novo conhecimento proporcionava satisfação
pessoal e sentimento de reinserção social, assim como diferentes oportunidades de
comunicação. Isso nos mostra que o aprendizado depende de fatores externos e internos que
varia de aluno para aluno, sendo assim muito importante que o professor analise e conheça
esses fatores para proporcionar um ensino adequado para as especificidades de cada aluno.
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A segunda questão relaciona-se a dificuldades e obstáculos encontrados pelas alunas.
A maioria delas relataram problemas na memorização e pronúncia das palavras. Para
Brown(1994) o aprendizado de idiomas na terceira idade,por adultos requer outros fatores
para que seja satisfatório, e propõe algumas sugestões em relação ao processo de ensino, um
exemplo é que os adultos tem mais facilidade de entender regras e conceitos, porém esses
devem estar presentes em situações de vida real, adultos muitas vezes trazem um pouco de
autoconfiança para sala de aula, juntamente com a fragilidade dos egos, portanto, como
professores nunca devemos subestimar os fatores emocionais que podem ser ativos e
influenciar na aprendizagem de uma segunda língua para o adulto.A terceira questão e a
sétima relacionavam-se ao período do curso, se este foi satisfatório e se os alunos
conseguiram ter um bom aproveitamento. A aluna A achou o período satisfatório, mas ainda
sentia muita falta da tradução e tentava traduzir as sentenças literalmente. A aluna B, por sua
vez, respondeu essa questão baseando se no profissionalismo dos ministrantes dos cursos,que
segundo ela, eram bem pacientes.A aluna C gostou muito do curso, porém achou o tempo de
curso muito curto. Para ela, os ministrantes deveriam acrescentar alguns recursos visuais e
auditivos para proporcionar maior dinamicidade.
O tempo de se aprender uma nova língua varia muito de pessoa para pessoa, assim
também como a situação de aprendizado. Por isso, deve ser levado em consideração o
contexto no qual essa língua esta sendo aprendida, quantas horas por semana o aluno dedicase ao estudo da mesma, quais são os materiais utilizados, o nível das aulas e etc. No que diz
respeito a tradução, algumas alunas ainda estavam presas a este conceito, por terem passado
um certo período de tempo escolar estudando gramática, entretanto vale ressaltar que ter
conhecimento sobre a língua não fornece necessariamente uma competência satisfatória de
uso da mesma. Chomsky (1965) distingue os conceitos de competência e performance. De
acordo com o pesquisador, a competência consiste em representações mentais de regras
linguísticas que constituem na gramática interna de um falante-ouvinte. Já a performance
consiste no uso dessa gramática na compreensão e produção de linguagem.Podemos observar
então que em algumas situações as alunas sentiam a necessidade de aprender regras
gramaticais e queriam a tradução de cada nova palavra aprendida, muitas vezes tentavam
realizar essa tradução de forma literal e quando não obtinham o resultado esperado acabavam
ficando confusas em relação a língua.Nós como professores do projeto entendemos as
angustias das alunas relacionadas a tradução, porém sabemos que uma língua não é aprendida
apenas estudando regras gramaticais,sendo necessário também a realização do uso prático
dessas regras para a que seja possível a comunicação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, podemos perceber que o aprendizado de línguas na terceira idade requer
esforço, porém não é considerado impossível. Através das representações dos entrevistados
notamos que, de acordo com o questionário analisado, as alunas apresentam diferentes
dificuldades e motivações em relação à língua estrangeira.
O período crítico para um idioma de acordo com o analisado se restringe a idade e
podemos perceber com o trabalho que para que seja possível a aquisição de uma segunda
língua é necessária também outros elementos. Pelo que podemos perceber não existe
necessariamente um período determinado para o aprendizado de um idioma, uma pessoa pode
fazer essa escolha a qualquer época da vida, entretanto esse processo requer uma série de
fatores externos e internos para que seja possível o aprendizado. Deve ser levado em
consideração também que cada fase da vida tem suas particularidades que são muito
importantes nesse processo, onde cada aluno terá uma forma diferente de aprender. Cabendo
ao professor buscar abordagens adequadas de ensino.
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Entendemos então, que partindo do pressuposto de que o contexto para se
aprender um novo idioma entre um adulto e uma criança pode ser bem diferenciada, podemos
analisar que existem diversos fatores que corroboram ou influenciam de maneira positiva ou
negativa no desenvolvimento do aprendizado do mesmo.
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IDENTIDADE NACIONAL EM DORIS LESSING: UM ESTUDO DE "AN OLD
WOMAN AND HER CAT"
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RESUMO: Os conflitos provenientes de processos de identificação problemáticos são uma constante nos
trabalhos de Doris Lessing. Hetty Pennefather, protagonista de “An old and her cat” (1978), vive uma batalha
ininterupta entre identidades incoerentes que lutam entre si num processo de deslocamento contínuo. Fazendo
surgir um embate incessante entre submergir na cultura dominante que a rejeita – a inglesidade –, ou entregar-se
à sua ascendência cigana. O presente trabalho tem como proposta a análise do processo de identificação dessa
personagem, observando como as identidades culturais, inglesa e cigana, sendo antagonistas, geram conflitos
identitários com os quais a personagem, sendo fragmentada, tem que lidar. Para o desenvolver do estudo, foi
adotada a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e interdisciplinar. Os principais nomes que serviram de
aporte teórico foram Stuart Hall (2014) e Woodward (2014), que abordam não só a questão do processo de
identificação, mas também se dedicam ao estudo das identidades nacionais, e Siqueira (2007) que discute a
questão do povo cigano.
Palavras-chave: Cigano. Inglês. Identidade. Doris Lessing.

1 INTRODUÇÃO
Um dos temas mais debatidos no meio acadêmico atual é a identidade. Mesmo após
inúmeras discussões e trabalhos publicados ainda há muitas questões e poucas respostas
satisfatórias, fato consequente da complexidade do assunto. Vivemos em um mundo em que
ainda estamos compreendendo que vivemos incessantemente uma crise de identidade, nos
termos de Hall (2014). Embora a questão da crise na nossa subjetividade não seja algo novo, a
compreensão dessa condição de crise é. Na idade moderna acreditava-se que a identidade do
sujeito era algo proveniente de um núcleo interior, um tipo de essência imutável que, impedia
que as diversas situações e múltiplos espaços onde o sujeito pudesse ser inserido alterassem
seu Eu. Essa concepção, Hall (2014) nomeou de sujeito moderno, ou ainda sujeito cartesiano,
apoiado pelas ideais de René Descartes. Com a chegada da pós-modernidade, ou ainda
modernidade tardia como Hall (2014) e Giddens (1991) preferem chamar, a concepção de
sujeito moderno dá início a um processo de falência e aos poucos é comutada por um sujeito
fragmentado, instável e em crise com sua consciência de si. Não só o sujeito, mas toda
estrutura está permeada de crises, “crise identitária, crise cultural, crise de gerações, crise no
ensino, crise de cidadania, crise comunitária etc.” (CHARADEAU, 2015). O Eu, como
entende-se agora, é fragmentado e essas fragmentações, esses vários Eus que sujem de um só
corpo, estão constantemente lutando para se se centralizar. Estão incessantemente se
deslocando, se descentrando.
Uma das qualidades constantemente apontada da escritora de língua Inglesa Doris
Lessing, é construção das suas protagonistas femininas. A Iraniana, filha de ingleses, ganhou
o Nobel em 2007 por ser apontada como “that epicist of the female experience (...)”119
(NOBELPRIZE, 2014). Entre suas personagens mais estudadas estão Susan Rawlings, (To
room ninteen) Martha Quest, (Children of violence) e Anna Wulf (The golden notebook). A
protagonista do conto que nos propomos a analisar não figura em tantas análises como as
mencionadas anteriormente. O conto An woman and her cat aparece em vários estudos,
porém sem ocupar um papel importante, pelo menos no que diz respeito à crítica literária.
Grande parte dos trabalhos sobre ele se divide em comentários sobre a biografia da autora
como em Piercy (1978) ou estudos sobre a relação de personagens com seus animais de
119

uma escritora épica da experiência feminina (...) (Tradução nossa).
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estimação como em Rogers (1998). Aparece também em textos da área de medicina como em
Donohoe (2005) que o dedica um único parágrafo em seu estudo sobre como a obras literárias
nos fornece exemplos de problemas de saúde derivados da pobreza e injustiça social. Levando
em conta que a protagonista do conto, Hetty Pennefather, é uma personagem rica e que vive
conflitos derivados a partir da hierarquização de culturas, nos pareceu relevante um estudo do
conto que se visassem as questões das identidades nacionais que tornam seu processo de
identificação conflituoso.
1 O SUJEITO FRAGMENTADO E O CIGANO NO IMAGINÁRIO POPULAR
Vivemos uma época em que nos tornamos conscientes que o processo de identificação
é bem mais complexo do que se pensava anteriormente. Acreditar que a identidade é algo
proveniente da natureza, dado a priori, torna desnecessária a reflexão sobre seus mecanismos,
uma vez que não é possível interferir nesse processo. Mas os teóricos contemporâneos como
Hall, Bhabha, Spivak, etc. propõem que não se enxergue a identidade como algo proveniente
de um núcleo imutável situado no interior do sujeito. Mas que possamos olhar para esse
fenômeno como um processo sempre em desenvolvimento. O Eu nunca está completo, e
jamais se situa em bases que lhe garantam autonomia, pois sempre necessitará de diferenças
que o sustente. Essas diferenças lhe são fornecidas por um fator externo: o Outro. Assim, a
personagem Hetty Pennefather, protagonista do conto An old woman and her cat só se
percebe como Eu quando se põe em confronto com o Outro.
A personagem de Doris Lessing vive conflitos identitários principalmente
provenientes de relações de hierarquia cultural. Hetty nasce e cresce na Inglaterra, então ela se
identifica com a identidade de mulher inglesa. Todavia, para que Hetty possa ser reconhecida
dentro da comunidade como Inglesa, ela precisa dispor de uma série de características que lhe
concedam a “inglesidade”. A mãe de Hetty era cigana – o narrador não nos revela seu nome –,
mas havia deixado sua cultura para casa-se com um homem com habitação fixa: “Her
husband teased her, calling her a gypsy. She was in fact part gypsy, for her mother had been
one, but had chosen to leave her people and marry a man who lived in a
house.”120(LESSING, 1978, p. 430). A ascendência cigana torna-se um motivo para exclusão
do grupo: se cigana, logo não inglesa. Isso, leva a considerar uma característica da identidade:
ela é simultaneamente individual e coletiva. Ao mesmo tempo em que o Eu é único e
diferente de qualquer Outro, ele compartilha cada um de suas identidades com grupos que se
unem através de representações: “A representação atua simbolicamente para classificar o
mundo e nossas relações no seu interior” (WOODWARD, 2014, p. 8).
A afirmação de Woodward é baseada nas ideias de Hall (1997) sobre o conceito de
representação e sistemas de representação. Ele afirma que a representação liga significados e
linguagem a uma cultura: “Representation is an essential part of the process by which
meaning is produced and exchanged between members of a culture. It does involve the use of
language, of signs and images which stand for or represent things.”121 (HALL, 1997, p 15).
Dessa forma, no texto de Lessing pode-se inferir vários significados que são atribuídos aos
ciganos e fazem parte da maneira como são representados na sociedade. Uma das principais
características dos ciganos atribuída pelos outros personagens do conto e repetidas pelo
Seu marido a provocava, chamando-a de cigana. De fato, ela era parte cigana, pois sua mãe havia sido uma,
mas escolheu deixar seu povo e casar-se com um homem que vivia em uma casa. (Tradução nossa).
120

121
A representação é uma parte essencial do processo pelo qual o significado é produzido e permutado entre
membros de uma cultura. Envolve o uso da língua, dos signos e imagens os quais se põe naquele lugar por ou
representam coisas. (Tradução nossa).
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narrador é a de que ciganos não são pessoas respeitáveis. Esse é o primeiro traço do caráter da
personagem que se dá a conhecer, é usado como artifício para justificar o abandono que a
personagem sofre por parte dos filhos:
Of these descendants one daughter sent her Christmas cards, but otherwise she did
not exist for them. For they were respectable people, with homes and good jobs and
cars. And Hetty was not respectable. She had always been a bit strange, these people
said, when mentioning her at all.122 (LESSING, 1978, p. 429).

Não são pessoas respeitáveis, pois não possuíam casas, trabalhos e carros. Os povos
ciganos são nômades. Essa falta de habitação fixa é uma de suas principais características, e
por serem andarilhos, não possuem empregos fixos ou casas. É um traço histórico, há indícios
que eles teriam vindo da Índia para o Oriente Médio há algo em torno de mil anos. No
entanto, os Ingleses acreditavam que eles teriam vindo do Egito (Egypt, no original), por isso
os chamam de gypsies (SIQUEIRA, 2007). A personagem se instala em lares, mas há um
desejo de viajar pelo mundo que nos é revelado através das suas fugas a estações ferroviárias:
“She liked the smell of it all, she said. She liked to see people moving about, ‘coming and
going from all those foreign places’”123 (LESSING, 1978, p. 430). Essa admiração pelo “ir e
vir” das pessoas que surgiam dos trens preocupava os filhos de Hetty pois era vista um tipo de
ligação de sua mãe com a cultura de seus ascendentes ciganos.
Como a própria palavra sugere, o estrangeiro é estranho e suscita diversos sentimentos
de medo e de raiva em muitas nações. Não à toa hoje há diversos debates sobre refugiados
que se instalam em países nos quais não nasceram para fugir das atrocidades da guerra,
atacados pela onda de conservadorismo espalhada na Europa responsável por incitar a
xenofobia. A palavra “cigano”, em si, é considerada por muitos como termo pejorativo ou
racista. No Reino a palavra foi evitava por algum tempo por possuir notação negativa. Apesar
do uso frequente como representação uma cultura homogênea, a denominação “cigano” tratase de uma classificação que engloba diferentes povos nômades, muitas vezes de culturas e
ascendências completamente distintas (FOSTER; NORTON, 2012). A Inglaterra, onde a
personagem de Lessing habita, por muito tempo repeliu esses povos de seu território, muitas
vezes de forma violenta como relatam Foster e Norton:
[…] the first anti-Gypsy act was passed, as a result of which any Gypsy entering
England could have his property confiscated, and be ordered to leave within two
weeks. From 1550 to 1640, a number of laws resulted in deportations, slavery and
executions of persons being, appearing to be or keeping the company of
“Egyptians”.124 (FOSTER; NORTON, 2012, p. 86).

Outra palavra que evoca uma série de significados associadas aos ciganos na obra é
“selvagem”: “The neighbours were gossiping that Hetty had “gone savage”. […] a woman
coming in to complain found Hetty […] sharing the meal with Tibby.”125 (LESSING, 1978, p.
Desses descendentes uma filha enviava-lhe cartões natalinos, de outra forma, ela não existia para eles. Pois
eles eram pessoas respeitáveis, com casas e bons empregos e carros. E Hetty não era respeitável. Ela sempre foi
um pouco estranha, essas pessoas diziam, quando a mencionavam de alguma forma. (Tradução nossa).
122

Ela gostava do cheiro daquilo tudo, dizia. Gostava de ver pessoas em movimento, ‘indo e vindo de todos
aqueles lugares estrangeiros’. (Tradução nossa).
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[...] o primeiro ato anti-cigano foi aprovado, como consequência qualquer cigano que entrasse na Inglaterra
poderia ter sua propriedade confiscada, e ser solicitado que partisse dentro de duas semanas. De 1550 a 1640,
uma quantidade de leis resultou em deportações, escravização e execuções de pessoas, que aparentemente
mantinham a companhia de "egípcio". (Tradução nossa).
124

Os vizinhos estavam fofocando que Hetty havia ‘se tornado selvagem’. [...] uma mulher que vinha reclamar
encontrou Hetty [...] compartilhando a refeição com Tibby. (Tradução nossa).
125
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432). Ser civilizado geralmente quer dizer estar de acordo com normas socioculturais
estabelecidas por uma comunidade. Tudo aquilo que destoa dessas normas, é rotulado de
selvagem e muitas vezes resulta na exclusão de sujeitos dessas comunidades. A personagem é
classificada como selvagem por ser flagrada comendo pombos. Hetty é levada a se alimentar
das aves pois não possui um emprego ou renda que a permita ter outro tipo de alimentação,
mas o fato de possuir ascendência cigana faz com que ela seja “selvagem”, ao invés de apenas
“miserável” por exemplo. Há muito tempo atrás, no século XVI, Montaigne já procurava
desconstruir essa ideia de civilidade associada apenas às culturas Europeias:
[...] I find that there is nothing barbarous or savage in this nation [Brazil] according
to what I have been told, except that everyone gives the title of barbarism to
everything that is not according to his usage; as, indeed, we have no other criterion
of truth and reason than the example and patterns of the opinions and customs of the
country wherein we live. There is always the perfect religion, there the perfect
government, there the perfect and accomplished usage in all things. 126
(MONTAIGNE, 1949, p. 78).

Outros traços da identidade cigana vão aflorando na protagonista de An old woman
and her cat durante o desenrolar da trama. Um deles é o amor por roupas e tecidos brilhantes
e estampados. Muitas as informações que temos sobre os ciganos é criação do imaginário
ocidental e é reproduzido na literatura. A paixão por roupas e acessórios chamativos aparece
na obra brasileira “Memórias de um sargento de milícias” de Manoel Antônio de Almeida
(FERRARI, 2002). A personagem de Lessing descobre-se apaixonada por roupas velhas e
chamativas quando decide trabalhar negociando roupas usadas na rua: “Her room was always
full of bright bits of cloth, a dress that had a pattern she fancied and did not want to sell,
strips of beadings, old furs, embroidery, lace.”127 (LESSING, 1978, p. 430). A construção da
identidade é social, mas também simbólica (WOODWARD, 2014), isso faz com que as coisas
que as pessoas usam tornem-se símbolos, de maneira a atuarem como significantes
importantes no processo de identidade, é o caso das roupas e objetos que Hetty guardava em
sua casa.
A questão da identidade de gênero também deve ser levada em conta, já que
frequentemente constitui-se um fator de exclusão não só dentro da comunidade que Hetty
vive, a Inglaterra, mas dentro da própria cultura da qual seus antepassados faziam parte.
Muitas das desigualdades são compartilhadas por ciganos independente de seus sexos, como
falta de educação, acomodações, saúde, etc. Entretanto, as dificuldades das mulheres se
diferem qualitativamente em suas experiências, podendo se tornarem um fardo pesado a ser
carregado (CEMLYN et al., 2009). O único momento do enredo no qual a personagem foi
integrada socialmente foi enquanto ocupava um papel tradicional dentro da instituição
familiar, que era sustentada através da figura do marido, Fred Pennefather. Para ser
reconhecida como mulher é necessário algo mais que pertencer ao sexo feminino. Nascer
biologicamente fêmea, não garante que o sujeito possa reivindicar à categoria de mulher, é
imprescindível que partilhe do que se conhece por feminilidade (BEAUVOIR, 1970). A
família é um dos fatores fortemente associado à feminidade. Portanto, personagem precisa
estar inserida em uma família. No instante em que seu núcleo familiar se desfaz, ela se afasta
126
Acredito que não há nada de bárbaro ou selvagem nessa nação [Brasil] de acordo com o que me dizem,
exceto que todos damos o título de barbarismo a tudo que não está de acordo com seu uso fazemos: como, de
fato, não temos nenhum outro critério de verdade e razão a não ser os exemplos e padrões de opiniões e
costumes do país onde vivemos. Há sempre a religião perfeita, há o governo perfeito, há o feito e o uso perfeito
para todas as coisas. (Tradução nossa).

Seu quarto estava sempre cheiro de retalhos brilhantes, um vestido que tinha uma estampa que lhe agradava e
não desejava vendê-lo, pulseiras de miçangas, peles velhas, bordados, rendas. (Tradução nossa).
127
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do “Nós” e se aproxima do “Outros”. Sendo despida da identidade de pessoa
respeitável/decente, a mulher tradicional inglesa, e vestindo a identidade de estranha, a
cigana. Essa identidade de mulher tradicional se vincula a um conjunto de normas, à medida
que Hetty infringe essas normas, ela vai sendo destituída dessa identidade. Essa dualidade
permeia toda a trajetória da personagem.
Todos esses aspectos do comportamento da personagem, assim como os objetos que se
tornam símbolos, aludem à uma imagem de cigana que é difundida há muitos, e de forma bem
reducionista, uma vez que como mencionado antes, a cultura cigana é composta de povos
distintos, de línguas e costumes próprios. Ainda assim, essa representação cigana exerce sua
influência na maneira como as pessoas enxergam Hetty Pennefather, e na maneira como ela
mesma se entende, pois empresta significados que edificam sua identidade.
2 IDENTIDADES NACIONAIS: O SENTIMENTO DE PERTENCER A UM LUGAR
Todo sujeito está inserido em algum lugar do mundo, num espaço geográfico que é ao
mesmo tempo discursivo e que fornece uma série de representações que atuaram no processo
de identificação desses sujeitos. Para Hetty Pennefather, protagonista de “An old woman and
her cat”, os conflitos gerados pelo processo de identificação se originam do embate entre
duas identidades nacionais distintas e incoerentes entre si: a mulher inglesa e a cigana. De
maneira que qualquer característica ou comportamento que aproxime a mulher da cultura
cigana, gera sua exclusão social. Hetty se torna o “estranho”, o Outro, que assusta e repele o
povo inglês que preza pela pureza de suas tradições. A identidade nacional é uma das âncoras
mais significantes quanto à estabilidade do sujeito. Como construção discursiva, implica
diretamente na forma de ser perceber dentro de uma comunidade:
No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma
das principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas vezes
dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos ou jamaicanos. Obviamente, ao
fazer isso estamos falando de forma metafórica. Essas identidades não estão
literalmente impressas em nossos fenes. Entretanto, nós efetivamente pensamos
nelas como se fosses parte de nossa natureza essencial. (HALL, 2014, p. 29)

Ela se apoia em bases histórias, e quando um povo reivindica sua identidade, isso
geralmente quer dizer que querem ressuscitar traços ligados ao seu passado: “[...] a afirmação
das identidades nacionais é historicamente específica. [...] Uma das formas pelas quais as
identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a antecedentes históricos.”
(WOODWARD, 2014, p. 11). Os conflitos étnicos muitas vezes têm suas bases construídas a
partir de tentativas de recuperar ou reescrever a história, como ocorre no conflito Israel e
Palestina. Iniciado quando os judeus resolvem voltar para o território que consideram sua
terra natal, que agora era habitada por outros povos, em sua maior parte mulçumanos. O
conflito está longe de ser unicamente religioso, a questão da identidade nacional habita em
seu âmago. E um dos momentos mais significativos foi quando a Inglaterra com a Declaração
de Balfour mostra suporte à criação de uma pátria nacional judaica na Palestina. No entanto
os povos que habitavam aquelas terras se opuseram a medida, visto que consideravam que o
território era deles por direito, já que situavam ali há bastante tempo (PHILIPP, S/D). Um
passado autêntico é um meio de se legitimar uma identidade, e pode validar uma identidade
reivindicada. Embora Hetty Pennefather tenha nascido e crescido na Inglaterra, e talvez seus
antepassados também o tenham, ela, assim como os ciganos, não partilha da “inglesidade”,
pois não partilham o mesmo passado.
A identificação da personagem de Lessing com práticas que se associam ao povo
cigano, assim como seus traços físicos, fazem com que ela seja o Outro e não o eu, assim que
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seus vizinhos à enxergam: “Neighbours of twenty or thirty years’ standing said she had gone
queer, and wished to know her no longer.”128 (LESSING, 1978, p. 430). Destarte, para ser
inglês é necessário mais do que simplesmente viver na Inglaterra, ou ter nascido naquele país,
pois o espaço geográfico é também discursivo. O sujeito deve estar disposto viver de acordo
com os termos implícitos, que definem quais práticas culturais são aceitas pela comunidade
imaginária, nos termos de Benedict Anderson (2006). Ele explica que as nações são
comunidades imaginadas, pois, embora não haja contato entre seus membros, ainda assim se
sentem parte de um grupo comum, ligados pelo fenômeno da nacionalidade, ou, pela
identidade nacional. Hall (2014) usa o termo “comunidade simbólica”: Segue-se que a nação
não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos – um sistema de
representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos legais de uma nação; elas
participam da ideia da nação tal como representada em sua cultural nacional. (HALL, 2014, p.
30, grifos do autor).
Os ciganos foram amplamente perseguidos na Europa das mais diversas formas,
sempre associados a coisas negativas como o diabo, maus costumes, etc. Era uma reação dos
Europeus contra uma possível miscigenação, que se anunciava com a intensificação do
movimento de migração para suas terras de povos que fugiam da discriminação que sofriam
por terem a pele de tom escuro e por suas práticas condenadas pela Igreja Católica
(SIQUEIRA, 2007). O que condenou os ciganos, não foi a falta de uma terra para chamar de
lar, mas antes suas origens, fazendo com que se tornassem eternos estrangeiros em qualquer
lugar que se instalassem. Embora os ciganos tenham chegado do norte da Índia por volta de
mil anos atrás, ainda são considerados estrangeiros, o Outro do povo ocidental.
O conto “An old woman and her cat” não deixa claro se Hetty teve, de fato, algum
contato com a cultura cigana, ou se a conheceu através de histórias de sua mãe, ou de alguma
outra forma, o narrador não nos dá essa informação. Tampouco a personagem dá alguma
informação. Porém, o ato de não responder as pessoas que a chamavam de gypsy, ser uma
pista. Ela, assim como o narrador, não faz nenhuma advertência quanto ao emprego da
palavra. Contudo, sabe-se que essa denominação foi dada aos povos nômades pelos Ingleses
que acreditavam que eles teriam vindo do Egito. “[...] Porém, os ciganos chamam a si
próprios Rom ou Roma, que significa ‘homem’ no seu idioma” (SIQUEIRA, 2007, p. 13).
Hetty também não dá sinais de conhecer o idioma cigano, o romanês, ainda assim a
personagem mostra-se diversas vezes até mesmo satisfeita em ser abordada pelo termo gypsy:
“All this made it inevitable that people in those streets should refer to her as “that gypsy
woman.” When she heard them, she shouted back that she was none the worse for that”129
(LESSING, 1978, p. 430). Levando tudo isso em conta, pode-se deduzir que a protagonista do
conto tinha pouco ou nenhum conhecimento sobre seus antepassados. Ou ainda, que tudo que
ela conhecia sobre seus ascendentes vinha da representação que o povo inglês construiu deles.
Com tudo isso, a personagem ainda consegue se sentir cigana, pois a história lhe dá
legitimidade. Pouco importa se ela nasceu e cresceu entre ingleses, o sangue que corre em
suas veias, aliado ao conjunto de significados que ela toma para si através da representação,
mesmo que ocidental de seus antepassados, fazem dela uma cigana.

Vizinhos de vinte, trinta anos disseram que ela havia se tornado esquisita e que não mais desejavam conhecêla (Tradução nossa).
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Isso tudo tornou inevitável que as pessoas daquelas ruas se referissem a ela como "aquela mulher cigana".
Quando ela os ouvia, ela gritava em resposta que ela não era nada pior por isso. (Tradução nossa).
129
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3 O EMBATE ENTRE CULTURAS DISTINTAS EM UMA MESMA COMUNIDADE
A identidade funciona através da diferença, e a diferença funciona através da exclusão
(WOODWARD, 2014), Hetty não pode ser cigana e ser inglesa ao mesmo tempo. A
personagem não permanece nem cigana, nem inglesa. A identidade de Hetty não é unificada
ou estável, é fragmentada. Esses fragmentos, essas multiplicidades que vivem dentro dela,
estão sempre competindo para se centralizar, causando um constante movimento de
descentralização. Não é em todos os momentos do texto que ela se sente parte da comunidade
cigana, pelo contrário, em diversos momentos ela se identifica com a mulher tradicional
inglesa.
No início do conto, temos a descrição de uma Hetty que está inserida em uma estrutura
familiar que lhe concede os significados necessários para que ela seja parte daquela
comunidade. É, inclusive, o único momento do conto em que o narrador emprega o
sobrenome Pennefather à personagem. Como se, ao deixar de existir, o seu marido – que
morre de pneumonia num momento anterior ao narrado – também lhe tirasse os fundamentos
que faziam dela uma mulher inglesa com direito a sobrenome. A partir deste momento
introdutório do texto, o narrador sempre se refere a protagonista pelo primeiro nome.
Destituída do fator que lhe concedia legitimidade, sua estrutura familiar, a personagem é
abandonada pelos filhos, que são postos em oposição a ela por serem “pessoas decentes”. A
“indecência” de Hetty não tinha nenhuma conotação moral, mas antes cultural.
Hetty já possuía práticas que poderiam ser associadas ao povo cigano durante o
casamento, como o costume de ir à estações ferroviárias: “There was no evidence then of
Hetty’s future dislocation from the normal, unless it was that she very often slipped down for
an hour or so to the platforms where the locomotives drew in and ground out again.”130
(LESSING, 1978, p. 430). Porém, a figura de Fred Pennefather sustentava seu direito a um
lugar naquela sociedade, e evitava que essa “deslocação do normal” tomasse de conta. A
deslocação do normal que menciona o narrador é o afastamento da identidade de sujeito
inglês, onde este é posto como padrão, normal, e o Outro, o cigano configura-se o anormal, o
estranho. De maneira que o narrador de Lessing aponta para a questão hierárquica, onde o
povo inglês é situado em um lugar privilegiado e deve, portanto, ser aspirado. Enquanto que
aquilo que se afasta dele, o cigano neste caso, deve ser evitado e repelido: “[…] her children
were fearful that her gypsy blood might show itself in worse ways than haunting railways
stations.”131 (LESSING, 1978, p. 430). Assim, Hetty é constantemente repelida, até mesmo
pela própria família, com exceção de seu marido e seu gato.
Apesar dos problemas gerados por sua ascendência, a protagonista “An old woman
and her cat”, não se envergonha das origens de sua mãe e nem se considera inferior por ter
herdado seu sangue. Ainda assim, ela vai se identificar como mulher inglesa em outros
momentos, evitando assumir por completo sua “ciganidade”. Para isso, procurou um emprego
e todas as ocupações que lhe eram “adequadas”:
She got a job selling food in a local store, but found it boring. There seem to be
traditional occupations for middleaged women living alone, the busy and responsible
part of their lives being over. Drink. Gambling. Looking for another husband. A
Não havia evidência do futuro deslocamento de Hetty do normal, a não ser as suas frequentes fugas que
duravam por volta de uma hora às plataformas onde as locomotivas chegavam e partiam novamente. (Tradução
nossa)
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[...] seus filhos temiam que seu sangue cigano se mostrasse de maneiras piores que perseguir estações
ferroviárias. (Tradução nossa).
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wishful affair or two. That’s about it. Hetty went through a period of, as it were,
testing out all these, like hobbies, but tired them. 132 (LESSING, 1978, p. 430).

Cansando de tudo aquilo que é adequado para uma mulher como ela – leia-se, todas as
prescrições socioculturais associadas a mulher inglesa de meia idade –, Hetty passa a
comerciar roupas usadas. É quando resolve abandonar aquele antigo Eu, e assumir um Eu
cigano: “She adored doing this. It was a passion. She gave up her respectable job and forgot
all about her love of trains and travellers"133 (LESSING, 1978, p. 430). Na região de Londres
onde vivia haviam outras pessoas que também trabalhavam com o comércio ambulante de
coisas usadas, pois as condições financeiras não eram favoráveis e precisavam se sustentar a
qualquer custo. O que ocorreu de diferente com Hetty é que ela gostava do que estava
fazendo, ela não podia gostar, ela deveria se senti envergonhada ao pedir coisas usadas nas
portas e mais ainda por gostar de fazê-lo: “But she did not mind. She was enjoying herself too
much […]. She liked the gossiping, the bargaining, the wheedling from householders […]. It
was begging. Decent people did not beg. She was no longer decent.”134 (ibid., p. 430-431). O
narrador descreve o apartamento de Hetty, assim como o conjunto habitacional que vive de
maneira triste e claustrofóbica, enquanto que as ruas são descritas de maneira mais agradável:
“Lonely in her tiny flat, she was there as little as possible, always preferring the lively
streets” 135(ibid., p. 431). Essa oposição (apartamento x ruas) reforça o contraste entre as
identidades de inglesa e cigana, a primeira deve enxergar o ambiente doméstico como seu
paraíso, enquanto a segunda, nômade, vê nas ruas um símbolo de sua liberdade em poder ir e
vir.
Ao ser excluída do grupo, a única companhia que resta à personagem é Tibby, seu
gato. A maneira como se desenvolve a relações dos dois aponta para a infelicidade que Hetty
sente ao ser excluída, a ponto de ver no gato de rua que adotou um reflexo de seu próprio Eu:
“‘You’re filthy,’ she would say to him, setting the stew down to cool in his dish. ‘Filthy old
thing. Eating that dirty old pigeon. What do you think you are, a wild cat? Decent cats don’t
eat dirty birds. Only those old gypsies eat wild birds.’” 136(LESSING, 1978, p. 432). Apesar
de compreender que é deixada pelos filhos e repelida pelos vizinhos por causa de sua
ascendência, Hetty não entende que não possui a legitimidade para viver entre eles, seus
traços ciganos comprometiam sua “inglesidade”. Ainda assim, ela cresceu na Inglaterra e a
Ela conseguiu um emprego vendendo comida em uma loja local, mas achou entediante. Parecia que haviam
ocupações tradicionais para mulheres de meia idade vivendo sozinhas, terminada a parte ocupada e responsável
de suas vidas. Beber. Apostar. Procurar por outro marido. Um ou outro affaire. Era isso. Hetty passou um tempo,
assim foi, testando todos esses, como hobbies, mas casou deles. (Tradução nossa).
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Ela adorava fazê-lo. Era uma paixão. Ela desistiu de seu trabalho respeitável e esqueceu todo seu amor por
trens e viajantes. (Tradução nossa).
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Mas ela não se importava. Estava se desfrutando demais para isso [...]. Ela gostava da fofoca, da barganha,
dos cochichos dos moradores [...]. Era mendigar. Pessoas decentes não mendigavam. Ela não era mais decente.
(Tradução nossa).
134

Sozinha em seu minúsculo flat, permanecia lá o menos possível, sempre preferindo as ruas animadas.
(Tradução nossa).
135

136
“Você é sujo, ” ela dizia-lhe, pondo o cozido em seu prato para esfriar. “Sua coisa velha suja. Comendo esse
pombo velho e sujo. O que você pensa que é, um gato selvagem? Gatos decentes não comem pássaros sujos.
Apenas ciganas velhas comem pássaros selvagens.” (Tradução nossa).
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cultura e costumes que conhece são esses, por isso reluta em abrir mão dessa posição de
sujeito, até que que tem que abandonar seu apartamento por não ter condições financeiras de
se manter ali e passa a morar nas ruas: “For the first time in her life she lived like her gypsy
forebears, and did not go to bed in a room in a house like respectable people.” 137 (LESSING,
1978, p. 436).
Essa interseção de culturas que se conflitam na subjetividade de Hetty Pennefather faz
com que ela ocupe o “entre lugar” ou “terceiro espaço”, nos termos de Bhabha (1998), não
sendo nem uma cigana por completo, e nem uma inglesa por completo, mas uma híbrida
resultante das duas culturas. Então embora a personagem se identifique com as duas
representações, seu lugar na sociedade é outro, que muitas vezes se torna o lugar do excluído
e do oprimido, como ocorre com inúmeras minorias étnicas. Seus tormentos a acompanham
até o fim da vida, tendo em vista que os deslocamentos de suas identidades nunca cessam,
pois, o processo de identificação é um processo que dura vida toda do sujeito. O que os leva a
continuar buscando a nós mesmos, como lembra Hall (2014), é uma ilusão que construímos
de unidade, uma narrativa que dá uma sensação de continuidade e de pertencimento a algo,
mas que não passa de uma ficção baseada em convenções culturais.
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EDUCAÇÃO DOS SURDOS E A LEGISLAÇÃO DA LIBRAS
Jaqueline da Costa Dutra de Morais (UFMA)138
Manuela Maria Cyrino Viana (UFMA)139
Resumo: Estudo versa sobre o processo de Educação dos surdos e a Legislação da Libras, enfocando
principalmente as leis 10436/02 e o decreto 5626/05. A pesquisa objetiva investigar como a legislação vigente
que trata da Educação dos surdos e da Libras, valida seus direitos. O suporte teórico do trabalho encontra-se em
Glat (2007), Lacerda (2010), Monteiro (2006), Soares (2005), Audrei Gesser (2009), dentre outros que abordam
a Língua de Sinais e os desafios enfrentados pelos surdos para serem ouvidos. A metodologia desse trabalho foi
desenvolvida por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental nos acervos que continham o tema proposto,
a partir de dados secundários como: livros, documentos eletrônicos e artigos. A relevância desse estudo reside no
fato de a Língua Brasileira de Sinais ser oficialmente a Língua utilizada pelos surdos brasileiros e ter se tornado
indispensável no processo comunicativo entre surdos e ouvintes na sociedade. Também se faz necessária uma
reflexão sobre esses assuntos por existir, após o Decreto, a obrigatoriedade da inclusão da disciplina de Libras,
nos cursos de licenciatura, como é o caso de Letras.
Palavras-Chave: Educação. Surdos. Legislação. Libras.

1 INTRODUÇÃO
As pessoas com surdez por várias décadas foram motivo de vergonha para suas
famílias, porque eram consideradas fora dos padrões da normalidade. O que causava um total
isolamento desses indivíduos. Os pais não sabiam a Língua de Sinais para se comunicarem
com seus filhos, o que implicou em problemas emocionais, que vieram a atrapalhar a
aquisição da linguagem.
Além disso, esses indivíduos também não conseguiam alcançar suas metas e seus
objetivos devido ao preconceito e a marginalização existente na Sociedade, em
relação à Língua de Sinais e à construção da Identidade e Cultura Surda Brasileira.
A sociedade ignorava as comunidades surdas brasileiras que eram “isoladas” e
“discriminadas”. (MONTEIRO, 2006, p. 3).

No entanto, com a chegada do professor Ernest Huet, que era surdo, em 1856, as
coisas começaram a melhorar, pois ele trouxe para o Brasil o alfabeto manual francês, que
influenciou e incrementou a Língua de Sinais Brasileira.
Logo depois, teve início no Rio de Janeiro a Educação dos Surdos Brasileiros com a
criação do Instituto Nacional de Surdos-Mudos (INSM), que depois passou a ser conhecido
como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), por meio da Lei 839, assinada por D.
Pedro II, em 26 de setembro de 1857. A partir de 1990, a Língua Brasileira de Sinais passou a
ser investigada e se tornou a língua materna dos surdos brasileiros e a Língua Portuguesa, sua
segunda língua.
Com o reconhecimento de Libras como língua dos surdos brasileiros, através da Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002, só veio a somar na luta dos surdos por seus direitos na
sociedade.
Três anos depois, eles puderam comemorar mais uma vitória, a regulamentação dessa
Lei pelo Decreto nº 5.626, de 2005 e a inserção de Libras como componente curricular nas
instituições públicas e privadas, desde a educação básica até a superior.
Graduanda do curso de Letras-Espanhol da Universidade Federal do Maranhão.
Mestranda do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão e professora do curso de Letras.

138
139

465

Através deste trabalho percebemos que nem tudo que está na Lei é realmente
cumprido, entretanto, é algo a ser comemorado, pois, ganhou o direito a prioridade em órgãos
públicos, algumas escolas dispõem de materiais pedagógicos adequados para eles, além de
contarem com Intérpretes e Tradutores, as legendas em alguns canais de televisão e
campanhas políticas, e aos poucos vem conquistando seu espaço no mercado de trabalho, e
por último, mas não menos importante pode tirar a carteira de motorista.
Depois de tudo que aqui expomos constatamos que na educação dos surdos a Língua
de Sinais tem fundamental relevância, haja vista, que é através dela que o surdo se comunica e
se expressa e, ter uma legislação que a sustente se faz indispensável no processo comunicativo
entre surdos e ouvintes na sociedade.
2 EDUCAÇÃO DOS SURDOS
Na década de 50, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, localizado no Rio de
Janeiro era considerado um local de referência na educação do surdo. Nele foi criado “o
primeiro curso de formação de professores surdos, no Brasil, o Curso Normal de Formação de
Professores para surdos, cuja orientação didática metodológica seguia os preceitos do método
oral”. (SOARES, 2005, p. 3). Ela também fala que,
Esse curso tinha a duração de três anos e era equivalente aos cursos de grau médio.
Funcionava em regime de externato para os alunos residentes no Rio de Janeiro,
então Distrito Federal, e em regime de internato para os alunos dos outros Estados.
(SOARES, 2005, p. 70).

Na Idade Moderna, havia uma atenção especial dos médicos a acerca da surdez vim
acompanhada da mudez, eles procuravam uma forma de levar o conhecimento a esses
indivíduos, embora a Igreja os considerasse desvalidos e doentes.
No entanto, um dos primeiros educadores de surdos se propôs a avaliar como se dava a
aprendizagem para os diferentes tipos de surdos, para verificar se tal deficiência alterava ou
não a inteligência.
Para isso, propôs a seguinte divisão: aqueles que haviam nascido surdos, os que
adquiriram a surdez antes de aprender a falar, os que a adquiriram depois de
aprender a falar e, finalmente, os que a adquiriram depois de aprender a falar e a
escrever. A partir disso, teria estabelecido uma relação entre as diferentes
categorizações, através do nível de aprendizagem alcançado por cada um. Isso o
teria levado a afirmar que a surdez por si mesma, não modificava a inteligência da
criança e que, portanto, a educação deste tipo de pacientes deveria ser realizada pelo
ensino da leitura e da escrita. (SOARES, 2005, p. 17).

Ele comprovou que a surdez não era empecilho para que o surdo aprendesse, haja vista
que sua deficiência não alterava em nada a inteligência e a capacidade de aprender.
Quando se fala em Educação dos Surdos deve-se lembrar de que todos sem distinção
alguma, tem direito a usufruir de uma educação de qualidade, independente de alguma
deficiência. E cabe a escola formar profissionais capacitados para interagirem com alunos
especiais, reconstruindo assim, o sistema educacional. Proporcionando meios para que o
aluno desenvolva-se cognitivamente. Abrindo as portas para que o deficiente não se sinta
excluído.
Essa modalidade educacional dá-se o nome de Educação Especial, pois, é um sistema
de ensino voltado para atender indivíduos com alguma deficiência, distúrbios de
aprendizagem, comportamento e superdotação. É obrigação do Estado oferecê-la, bem como,
métodos, organização e recursos que propicie uma aprendizagem significativa. Esse tipo de
educação faz parte de uma Educação Inclusiva.
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A Educação Inclusiva significa um novo modelo de escola em que é possível o
acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e
discriminação, até então utilizados são substituídos por procedimentos de
identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem. [...]. (GLAT, 2007, p.
16)

Sabe-se que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) , o individuo que não
percebe o som acima de 26 decibéis é considerado surdo. E essa surdez pode ser: Leve: é a
perda da audição acima de 25 a 40 decibéis; Moderada: é a perda da audição de 41 a 55
decibéis; Severa: é a perda da audição de 71 a 90 decibéis; Surdez profunda: é a perda da
audição acima de 91 decibéis.
E remover as barreiras que dificultam a aprendizagem é um dos maiores desafios
enfrentados por quem não consegue perceber os sons normalmente. No entanto, a utilização
de alguns recursos possa ajudá-lo, como “o uso de material visual, apoio de intérpretes de
Língua de Sinais e a capacitação do professor e demais colegas nessa língua”. (GLAT, 2007,
p. 59).
O Tradutor e o Intérprete são dois profissionais que fazem a diferença, quando se fala
em ajudar a pessoa surda. O primeiro transpõe a ideia original do texto escrito para a Língua
de Sinais, empregando as terminologias adequadas. Enquanto o segundo, faz a tradução do
texto oral, de forma imediata à fala do outro, ou seja, simultaneamente, ou de forma
consecutiva, interpretando o outro após sua fala.
Caso não haja esses profissionais para auxiliar a escola, ela deverá contar com um
profissional ouvinte, que tenha nível superior e fluência em Libras para fazer a interpretação
nas/das aulas, ou um profissional ouvinte de nível médio que também seja fluente nas duas
línguas (Libras e Língua Portuguesa), ambos com aprovação em exame de proficiência
(Prolibras)140, promovido pelo Ministério da Educação. Igualmente contará com um
profissional surdo para fazer a interpretação da língua de sinais.
No entanto, ainda há uma grande carência desses profissionais qualificados, tanto que
muitas vezes o surdo necessita e não têm a ajuda dele para mediar sua comunicação com o
ouvinte. Por isso que,
O aluno surdo que chega ao ensino superior muitas vezes, tem domínio restrito da
Libras e menor ainda do léxico da área de conhecimento específico na qual está
estudando. Nem tudo que o intérprete traduz em Libras é acessível a ele, gerando
problemas no espaço acadêmico. (LACERDA, 2010, p. 8).

Esse e outros problemas poderiam ser evitados se houvesse uma consciência inclusiva,
o professor preparando sua aula pensando em seu aluno independente de alguma deficiência.
Para se tornar um bom profissional nessa área exige uma grande capacidade de
concentração e memória, treino auditivo e rápida compreensão dos discursos orais, de forma
que não transmita algo diferente do discurso original e não perca nenhuma informação.
Também é essencial que possua excelente faculdade de análise e síntese. Além destes, deve-se
conhecer bem sua língua materna e as outras línguas de sinais.
Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais –
Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras / Língua Portuguesa. De
acordo com a Portaria Normativa MEC 20/2010 – DOU: 08.10.2010, os exames serão realizados nos Estados até
2015.
Portaria
Normativa
disponível
em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9962-portaria-20-2010secadi&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192 > Acessado em 13 de abril de 2016.
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Os profissionais que trabalham com o surdo estão sempre buscando mais
conhecimento dentro ou fora da escola para melhor auxiliá-los. Eles se aperfeiçoam e se
moldam de acordo com as experiências que vivenciaram antes e vivenciam depois da Libras
ser considerada oficialmente a língua do surdo brasileiro.
3 LIBRAS
Mais precisamente em 1990, a Língua Brasileira de Sinais começou a ser investigada
como a língua materna dos surdos brasileiros, e a língua portuguesa sua segunda língua. Ela
passou a ser utilizada não só pelos surdos, mas também, pelos ouvintes, para uma melhor
convivência na sociedade, onde a comunicação se faz indispensável.
É considerada uma língua natural, “pois evoluiu como parte de um grupo cultural do
povo surdo” (GESSER, 2009, p.12), sendo adquirida espontaneamente. Também é oral, visto
que apresenta uma organização neural em seu processo de aquisição da mesma forma que as
línguas orais e, como tal, deve ser respeitada, por ser a língua em que o indivíduo com
deficiência auditiva se comunica. Como qualquer outra língua, possui uma gramática.
Os indivíduos com essa deficiência usam não somente as mãos para transmitir suas
mensagens. Eles
Fazem o uso extensivo de marcadores não manuais. Diferentes dos traços
paralinguísticos das línguas orais (entonação, velocidade, ritmo, sotaque, expressões
faciais, hesitações, entre outros), nas línguas de sinais, as expressões faciais
(movimento de cabeça, olhos, boca, sobrancelha etc.) são elementos gramaticais que
compõem a estrutura da língua; por exemplo, na marcação de formas sintáticas e
atuação como componente lexical. (GESSER, 2009, p. 17-18).

Segundo a Revista FENEIS141, nº 2. p.16,
A Libras, como toda Língua de Sinais, é uma língua de modalidade gestual-visual
porque utiliza, como canal ou meio de comunicação, movimentos gestuais e
expressões faciais que são percebidos pela visão, portanto, diferencia-se da Língua
Portuguesa, que é uma língua de modalidade oral, auditiva por utilizar, como canal
ou meio de comunicação sons articulados que são percebidos pelos ouvintes.

Sendo uma língua gestual-visual, requer de seus usuários a utilização das mãos e
expressão corporal para comunicar-se com o surdo e, a relação entre o sinal e o seu sentido é
o que a caracteriza em visuoespacial na construção da identidade. Conforme assevera Quadros
(2011, p. 22), “alguns sinais da Língua Brasileira de Sinais parecem ter motivação icônica,
apresentando alguma relação entre a sua forma e o seu significado, entre o referente e o
referenciado”. Essa característica não é exclusiva da língua de sinais, mas também das outras
línguas orais.
Não devemos esquecer que os sinais icônicos presentes em uma determinada língua
pode ser diferente na outra, devido à comunidade praticante. Nem tão pouco que as línguas
são conceituais e possui cada uma seu próprio grau de complexidade.
No processo de disseminação dessa língua levam-se em conta alguns parâmetros
encontrados: Configuração de mãos: a maneira como as mãos podem ser usadas na datilologia
(alfabeto manual) pelo emissor ou sinalizador; Ponto de articulação: lugar em que a mão é
Na década de 1980, fundou-se a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos). Três
amigos surdos encabeçaram a fundação da instituição – Ana Regina S. Campello, Fernando M. Valverde e
Antônio C. Abreu - , significando um grande avanço em favor da defesa dos direitos dos surdos. (GESSER,
2009, p. 38).
141

468

configurada – espaço neutro vertical (do tronco para a cabeça), horizontal (à frente do
emissor); Movimento: alguns sinais podem ter sinal ou não, pode ser semicircular, retilíneo
etc. Orientação/direcionalidade: é direção que esse sinal tem, pode ser invisível para cima,
invisível para trás, invisível para baixo, fronte, lado etc. Expressão facial e/ou corporal: esses
parâmetros são fundamentais para diferenciar um sinal do outro; usam-se também sons.
Dessa maneira, podemos dizer que, ao combinar estes cinco parâmetros, tem-se o
sinal, que nada mais é do que a combinação das mãos (alfabeto datilológico), o lugar ou
espaço em que esse sinal é executado na comunicação.
4 LEGISLAÇÃO DA LIBRAS
No Brasil, a Constituição da República também conhecida por Carta Magma é a
autoridade legal, a qual foi votada pelo Congresso Nacional, sendo representada pelo Poder
Legislativo – responsável por fazer as leis.
A ela, todas as demais leis anteriores e posteriores à sua promulgação devem se
submeter, e, em caso de contrariedade ao texto constitucional, esses dispositivos não
devem ser efetivos, haja vista não possuírem valor jurídico. (NOVAES, 2014, p. 64).

Nesse caso, cabe ao Poder Judiciário aplicar e zelar pelo cumprimento da Lei, para que
os princípios fundamentais da Constituição, a Cidadania e a Dignidade Humana sejam
colocados em prática.
Podemos perceber então, que três poderes se fazem atuantes: o Poder Executivo –
(exerce o comando da nação), o Poder Judiciário e o Poder Legislativo que juntos representam
a soberania de um Estado, para que haja abolição das formas discriminatórias, quanto a idade,
gênero, sexo, raça e religião, promovendo a igualdade de direitos a educação e ao trabalho
independente de onde pertença ou qual deficiência tenha esse indivíduo.
Ao Legislativo também compete o poder de ordenar que a Legislação “conjunto das
leis de um país ou sobre determinado assunto” 142 seja executada para que os cidadãos tenham
seus direitos regulamentados e possa haver uma estrutura social, em que se respeite o direito
do outro. Este por sua vez, nem sempre é acatado, como percebemos ao longo deste trabalho.
O indivíduo com surdez mesmo tendo uma Lei que reconhece sua língua como a
forma em que este a utiliza para se comunicar, os meios para que tal interação ocorra são
falhos, visto que, ele esbarra na falta de acessibilidade. Em que não consegue falar com os
ouvintes, haja vista, que estes não sabem sua língua.
O grande desafio dessa Legislação seria fazer com que realmente haja uma
comunicação, “sem barreiras na comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais,
linguagem corporal, linguagem gestual, etc).”. (BASSO; CAPELLINI, 2012, p.6).
A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (
Libras), como está disposto em seu artigo 1º parágrafo único:
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 143

RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário escolar da língua portuguesa / Dermival Ribeiro Rios. – São Paulo:
DCL, 2009.
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Libras, Língua Brasileira de Sinais. Disponível em < www.planalto.gov.br/ccivil-03/LEIS/2002/L10436.htm
>Acessado em 02 de janeiro de 2016.
142

469

A referida Lei foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para
assegurar os direitos das pessoas surdas. Esse reconhecimento visa valorizar essa língua como
a forma utilizada pelos surdos para se comunicarem. “Nesse contexto, a Libras é percebida
como uma ferramenta necessária não só para a comunicação dos surdos, mas como uma
conquista com vistas à sua inclusão social e cultural” (CHAVES; LEMOS, 2012, p. 2).
Após 14 anos de sua aprovação, nota-se uma mudança tímida quanto ao uso e inclusão
de Libras na sociedade. O que é reflexo de despreparo e falta de capacitação de nossos
professores para lidar com o aluno surdo. Este por sua vez, raramente dispõe de práticas
pedagógicas que incluam Libras em seu currículo como uma disciplina obrigatória.
No processo de difusão dessa língua faz-se indispensável o apoio da sociedade para
que não haja exclusão desse deficiente no sistema educacional, profissional e mercado de
trabalho. Como está no art. 2º da Lei nº 10.436/2002:
Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias
de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio de comunicação corrente das
comunidades surdas do Brasil.144

A Lei em questão foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de
2005, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, para estabelecer o uso de Libras como
componente curricular nas instituições públicas e privadas da Educação Básica e Superior nos
cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia. Também trata “da formação de professor e de
tradutor e intérprete, do acesso das pessoas surdas à educação através da Libras e da Língua
portuguesa e do direito à educação e saúde dessas pessoas” (CHAVES; LEMOS, 2012, p. 2).
O capítulo II e artigo 3º da Lei afirmam justamente isso:
A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e
nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e privadas, do
sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.145

O Decreto também regulamenta o art. 18 da Lei nº 10.098, de dezembro de 2000,
sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que visa estabelecer as normas
gerais para a acessibilidade das pessoas com deficiências. O artigo 18 ressalta que,
O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em
braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de
comunicação direta à portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de
comunicação.146

Então, percebe-se que a Legislação de Libras é de suma relevância para a sociedade
porque garanti a inclusão das pessoas surdas à educação. Embora não seja cumprida fielmente
para desenvolver uma educação de qualidade, se faz essencial que haja em sala de aula os
profissionais competentes para assessorá-las, o Intérprete e o Tradutor.

Idem.
Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato
2004-2006/2005/decreto/d5626.htm_ > Acessado em 02 de janeiro de 2016.
146
Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil-03/LEIS/L10098.htm#art18 >Acessado em 03 de janeiro de 2016.
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A regulamentação desses profissionais está presente na Lei nº 12.319, de setembro de
2010, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Art. 2º O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2
(duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e
interpretação da LIBRAS e da Língua Portuguesa. 147

A Lei em questão especifica que a formação do intérprete e tradutor fica a cargo dos
cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou, cursos de
extensão universitária e cursos de formação continuada promovidos por instituições de Ensino
Superior e as credenciadas pela Secretaria do Estado.
De acordo com o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, em seu capítulo V que
trata da formação do tradutor e intérprete de libras-Língua Portuguesa, art. 17 fala que, “A
formação do tradutor e intérprete de Libras-Língua Portuguesa deve efetivar-se por meio de
curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras-Língua Portuguesa”.
Defendendo dessa forma uma educação bilíngue, já que a Libras não pode substituir a escrita
da Língua Portuguesa, e esta não pode substituir os sinais de Libras.
Neste sentido, ressalta-se que a educação é que deve ser bilíngue e não a política
pedagógica formadora do espaço educacional. Em outras palavras, é a educação dos
surdos que deve ser realizada em um contexto educacional em que envolvam as duas
línguas, e não o espaço educacional (sala de aula) que deve ser bilíngue meramente
por agrupar pessoas surdas e ouvintes, até porque estes são usuários nativos, no
primeiro caso, de uma língua espaço-visual, e no último, de uma língua de natureza
oral-auditiva.

Conforme o Decreto 5.626, o Prolibras é o Exame Nacional de Certificação de
Proficiência em Libras e o Exame Nacional de Certificação de Proficiência em Tradução e
Interpretação da Libras/Língua Portuguesa visa certificar a fluência em Libras, verificando se
o profissional possui a capacidade de “verter” os enunciados da Língua Portuguesa para
Libras e de Libras para a Língua Portuguesa.
O indivíduo com deficiência auditiva tem ao seu dispor perante a Lei a ajuda de
profissionais, no entanto, vale ressaltar que a escolha de onde essa pessoa com surdez
estudará cabe em grande parte aos pais e demais responsáveis, os quais opinarão pelo modelo
educacional mais eficiente para seus filhos.
De acordo com a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, em seu art. 27 citado por NOVAES (2014, p. 70),
Quanto ao ensino superior, devem as instituições oferecer adaptações de provas e
apoios necessários, quando solicitados previamente pelo aluno deficiente, além de,
conforme as características da deficiência, oferecer tempo adicional para realização
das mesmas.

O tempo adicional também é oferecido pelo Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) para os candidatos que declaram sua deficiência no ato da inscrição. Além de
contarem com o apoio de intérpretes.
Portanto, a Legislação da Libras se faz relevante para assegurar que os direitos da
pessoa com deficiência sejam exercidos. Proporcionando também, que os pais, os
Lei 12.319. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12319.htm >
Acessado em 10 de março de 2016.
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responsáveis e os próprios deficientes escolham qual modalidade educacional melhor o
capacitará para uma boa formação.
Isso nos levar a pensar que realmente a sociedade está tentando seguir o discurso
político que prega a oportunidade para todos, aprendendo a conviver com as diferenças, sem
discriminação e segregação, dando ênfase a um ensino inclusivo que respeite a língua e a
cultura de cada um.
É claro que ainda há muito a se fazer até chegar à real inclusão, em que o aluno surdo
não precisará da solidariedade do aluno ouvinte, para aprender o que lhe for repassado, e ele
consiga de fato ter autonomia em sua aprendizagem e consiga realmente se comunicar,
tornando-se desta maneira um individuo com consciência critica, valorizando todas as lutas
vencidas até hoje.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho, vimos como quão difícil foi e é o caminho percorrido por
quem tem deficiência auditiva, a qual por muito tempo foi considerada uma doença, causando
a exclusão social desse indivíduo. No entanto, foi comprovado através de pesquisas que, “em
nada a surdez compromete o desenvolvimento cognitivo-linguístico do surdo se ele tiver
respeitado o seu direito de usar e se expressar na sua língua natural – a de sinais”. (GESSER,
2009, p. 82). Como está disposto na Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, sancionada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso para valorizar a Libras como língua em que o surdo
brasileiro se comunica e consequentemente inseri-lo na sociedade.
A partir de sua criação, as mudanças se deram timidamente e em seus cinco artigos
havia mais a ser acrescentado e discutido, então ela foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626
de 22 de dezembro de 2005, pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, para que não só fosse
ampliado o que faltou na Lei, mas também para inseri-la como Componente Curricular
obrigatório nas instituições públicas, privadas e nos cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia.
Nesse processo educativo, a Legislação ainda não conseguiu romper as barreiras
comunicacionais, haja vista, que numa sala de aula considerada normal, raros são os alunos
que já tiveram contato com a Libras. O que gera certo isolamento desse surdo, e o faz pensar
em desistir, como ocorre muitas vezes.
Novaes (2014) fala que “o não reconhecimento da língua de sinais como fator de
identidade do povo surdo, faz com que os elementos culturais relevantes lhes sejam retirados,
pois estes não podem ser expressos em uma língua distinta”. (p.84).
Como seria bom se houvesse Intérprete e Tradutor para todos, ou simplesmente que os
profissionais da educação e alunos ouvintes tivessem em sua grade curricular o ensino da
Libras, que o aluno optasse por estudar em uma escola normal e não em um local
especializado para sua deficiência, infelizmente não há uma inclusão eficaz.
Contudo não devemos esquecer as conquistas obtidas até hoje. Também não se pode
cruzar os braços para o que ainda falta e nem tão pouco desconsiderar que de fato há uma
Legislação vigente para assegurar os direitos da pessoa surda, e como tal cabe ao Poder
Executivo, Legislativo e Judiciário manter o que prega a nossa Lei Maior – a Constituição –
que todos possuem os direitos iguais, em que a língua e a cultura de cada um sejam
respeitadas.
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JOGOS DISCURSIVOS NO PODER JUDICIÁRIO: O CASO DA
DESAPOSENTACAO
VIVIANE FREITAS PERDIGÃO LIMA148

RESUMO: A desaposentação é um tema que há algum tempo vem suscitando debates calorosos no
campo jurídico brasileiro. As decisões a ela relacionadas configuram-se como ativismo judicial, na
medida em que são dadas pela interferência dos Tribunais na efetividade desse direito. Este artigo tem
por finalidade analisar alguns movimentos discursivos que se estabelecem em discussões sobre o
conceito de ativismo judicial, tomando como exemplo a desaposentação, no Brasil. Analisam-se,
inicialmente, aspectos discursivos da constituição histórica do conceito de ativismo judicial. Em
seguida, discorre-se sobre as lutas que se instauram em torno dos sentidos edificados no conceito de
desaposentação, considerando que todo saber se faz a partir de jogos de discursos tomados como um
conjunto de estratégias que fazem parte de práticas sociais, nascidas nas tramas da história. O
referencial teórico pauta-se em princípios foucaultianos acerca dos conceitos de discurso, enunciado e
sua ordem (FOUCAULT, 1996; 2008). Metodologicamente avaliam-se conceitos de ativismo judicial,
discursos parlamentares e judiciais. Enfim, verifica-se que o discurso ativista, na efetivação de direitos
é permeado por jogos estratégicos, de ação e reação, de dominação e esquiva, como também de lutas.
Palavras-chave: Análise do discurso. Ativismo Judicial. Desaposentação.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil tem atravessado um momento de crescimento do Judiciário. As resoluções de
inúmeros conflitos sociais e econômicos, que antes cabiam estritamente à esfera política estão
sendo entregues aos juízes. Tendo em vista a inação do Poder Público em garantir a
efetividade de inúmeros direitos é que ganha destaque a garantia de direitos não previstos
legalmente por meio do Poder Judiciário.
Embora a profissão ou carreira dos juízes possa ter um ar de isolamento da sociedade
da vida social, a sua função constrange, dia após dia, a se inclinar sobre essa realidade, pois
são chamados a decidir casos envolvendo pessoas reais, problemas atuais da vida, enfim, fatos
concretos.
O chamado “mito do distanciamento”, ou seja, o juiz sob a ótica de uma ostra, voltada
para si mesmo, parcamente submetendo-se às questões que atormentam o cidadão comum já
não é visto mais.
Com a evolução da complexidade e tecnicidade social se mostrou a necessidade de
reavaliar os métodos e aplicação do direito ao caso concreto demonstrado em litígio. Assim, a
função jurisdicional, por muito tempo esteve atrelada tão somente a ideia de simples
reprodução do contido na lei a partir das doutrinas hermenêuticas do pensamento normativo
ou sistemático.
A magistratura tem compreendido que a Constituição Federal de 1988 a tornou uma
das principais administradoras da crise social brasileira e a colocou, rotineiramente, diante da
população carente de direitos e proteção social.
Presentemente, raramente se encontrara um tema ou um embate sobre o qual não se
solicite a palavra ou não se pronuncie um magistrado. Juízes, desembargadores e ministros de
Tribunais são protagonistas centrais que ocupam espaço na arena pública, marcado posições e
desempenhando papeis que extrapolam a clássica imagem de descrição ou de extrema
impessoalidade.
148
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Contudo, observa-se que diante de todo o discurso na proteção e efetividade de
direitos fundamentais que explicitamente não estão protegidos em leis ou decretos existem
atravessamentos de variada ordem, pois os discursos produzidos numa sociedade não são
livres, já afirmava Foucault (1996), em A ordem do discurso. Nas reflexões de Michel
Foucault, existe uma cadeia de situações, incluindo sujeitos que enunciam e instituições de
onde eles enunciam, que controlam e selecionam e fazem os discursos circularem de certa
maneira e não de outra. Assim, no discurso proativo do Poder Judiciário também há um
controle, pois, sua materialidade pode ser vista por outros Poderes como temível ferramenta.
Este artigo busca reflexões sobre o discurso ativista e como está sendo construído o
direito social à desaposentação nas diferentes formas de poder (mobilizadas pelos próprios
doutrinadores, pelo Poder Legislativo, órgãos do Executivo, pelo Poder Judiciário) que ora
defendem e ora tentam rechaçar a construção do trabalho intenso e efetivo do Poder Judiciário
que vem atuando em espaços vazios deixados por outros Poderes. Desse modo, este trabalho
inova ao buscar compreender um conjunto de estratégias que põe em jogo a luta pelo poder,
sob o argumento de atender os interesses sociais em conflitos no conceito de ativismo judicial
tomando-se como exemplo a desaposentação. Enfim, propõe um estudo da prática do Poder
Judiciário, a desaposentação, no campo do método da analise do discurso foucaultiano.
Adotam-se como aparato teórico-metodológico desta análise algumas reflexões de
análise de discurso, proposta por Michel Foucault (1996; 2008), a qual permite observar, por
meio dos vestígios deixados no próprio discurso, relações de sentido e de poder. Assim,
busca-se avaliar o dizível e o não dizível do discurso sobre a desaposentação, o modo como
esse discurso se filia a diferentes instâncias discursivas, os processos de identificação e os
jogos simbólicos estabelecidos entre sujeitos e verdades.
Metodologicamente, analisam-se, no âmbito do Poder Legislativo, discursos de
parlamentares sobre o projeto da desaposentação obtidos diretamente dos sítios eletrônicos de
ambas as casas legislativas federais. No que tange ao Poder Executivo, avaliam-se
publicações e discursos oficiais, também obtidos diretamente no endereço virtual de entidades
que pesquisam aquele poder. Quanto ao Poder Judiciário se trouxe jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça cuja ementa do julgado foi obtida pelos mesmos mecanismos
acima relatados.
O texto está dividido em duas seções: a primeira traz reflexões sobre a construção de
sentidos em torno do conceito de ativismo judicial. Na segunda, a discussão concentra-se em
analisar a construção do discurso do Poder Executivo para se evitar um possível ativismo,
Poder Legislativo para construir o direito à desaposentação e do Poder Judiciário no
deferimento de tal direito. Por fim, conclui-se que como todo discurso, o discurso ativista não
é livre. Nele há uma cadeia de situações que o controla e o seleciona.
2

O ATIVISMO JUDICIAL: UM ENUNCIADO COM HISTORIA E SUJEITOS

Michel Foucault (2008), considera os discursos como elementos formadores de uma
sociedade e por meio deles todas as verdades de uma época são instauradas e se fazem valer.
Neste texto, o propósito é tecer algumas reflexões em torno da desaposentação, como
emblema de ativismo judicial, entendendo inicialmente que o enunciado é elemento
fundamental de todo discurso e que este não existe sem história ou sem sujeito. Desse modo, a
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expressão ativismo judicial será percebida como um enunciado, isto é, como unidade de
discursos, conforme proposto por Michel Foucault (2008), em A Arqueologia do saber.
O discurso, nessa obra, é compreendido como um conjunto de enunciados que se
organiza em torno de uma mesma formação discursiva. Foucault (2008, p. 133-134) descreve
a formação discursiva como “grupos de enunciados, isto é, conjuntos de performances
verbais” que estão ligadas entre si no nível dos enunciados, constituindo-se no “sistema
enunciativo geral ao qual obedece um grupo de performances verbais”. Em outras palavras,
uma formação discursiva diz respeito “ao que pode e ao que deve ser dito” por um sujeito em
certas circunstâncias.
Para o autor não há critérios estruturais de unidade para definir o enunciado, pois ele
“não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e
de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no
espaço” (FOUCAULT, 2008, p.98). Segundo ele, é essa função que é preciso descrever, ou
seja, como ela é exercida, em que condições, quais regras que a controlam e em que campo se
realiza. Também nessa dimensão é preciso perscrutar as redes de memória, os sentidos e as
filiações históricas a que o enunciado se associa.
Assim sendo, o enunciado não atravessa os séculos e é usado conforme a época, ele é
inventado em cada época (FOUCAULT, 2008, p. 25). Por essa razão, o enunciado está
sempre em correlação, ou seja, nunca está isolado em um discurso no qual se busca o sentido
numa continuidade. É sempre vizinho de outro enunciado (FOUCAULT, 2008, p. 31). Por
fim, percebe-se o enunciado na sua descontinuidade, isto é, em um tempo ele produz um
sentido e em outro produz outros.
O enunciado não é, pois:
um elemento último, indecomponível, suscetível de ser isolado em si mesmo e capaz
de entrar em jogo de relações com outros elementos semelhantes a ele; como um
ponto sem superfície mas que pode ser demarcado em planos de repartição e em
formas específicas de grupamentos; como um grão que aparece na superfície de um
tecido de que é o elemento constituinte; como um átomo do discurso. (FOUCAULT,
2008, p.90).

Essas reflexões se mostram pertinentes para a avaliação dos sentidos da expressão
“ativismo judicial”, pois conforme se observará, ele se articula com muitos outros
acontecimentos os quais é necessário avaliar.
Na esteira de Keenan D. Kmiec (2004), autor que comentou artigo do criador da
expressão “ativismo Judicial” (judicial activism), de início, afirma que há uma imprecisão
terminológica não deixando claro quanto a ser algo positivo ou negativo. De antemão se nota
que não há consenso sobre o que seja ativismo judicial. Sabe-se que ativismo judicial é uma
expressão que foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos com extensão lexical não
apenas no contexto jurídico, mas também popular e político.
Segundo Keenam D. Kmiec (2004) a expressão foi usada pela primeira vez pelo
historiador Arthur Schlesinger Jr., no ano de 1947, em matéria sua publicada na revista
estadunidense Fortune. Trata-se de uma revista não jurídica (leiga), de atualidades norteamericanas, ressaltada por Paulo Gustavo Gonet Branco (2011, p. 369) “[...] entre propaganda
de Whisky e Aqua Velva”.
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O próprio criador da expressão judicial activism, o já mencionado historiador Arthur
Schlesinger Jr., no seu texto famoso, divulgou o enunciado ativismo separando os juízes da
Corte Americana em dois grupos. Uns comprometidos com a promoção do bem-estar social
(Hugo Black, William O. Douglas, Frank Murphy e Wiley Rutlege), outros (Felix Frankfurter,
Harold Burton e Robert H. Jackson) defendiam que objetivos sociais deveriam ser alcançados
por outros Poderes são os chamados campeões de “autocontenção” (self-restraint). Problema
lançado, pois se criou imprecisão tanto terminológica do termo quanto a ser positivo ou
negativo. Não menos conflitos interiores que o ativismo judicial acaba criando. (KMIEC,
2004).
Outro aspecto importante do ativismo judicial notado por Schlesinger foi que o
raciocínio jurídico era dotado de rasa cientificidade. Os juízes campeões de promoção de bem
estar social (judicial activists) anotavam como indissociáveis Direito e Política. Portanto, não
haveria uma resposta correta de pronto, pois decisão judicial implicaria numa escolha política
do julgador. Com está visão, os tidos como “campeões de autocomedimento” teriam uma
ilusória pretensão de objetividade no ato decisório, postura desmedida para o senso de justiça
e a necessidade por criar melhoras sociais que devem nortear o julgador. (KMIEC, 2004, p.
1446).
O que se observa é que o famoso texto de Schlesinger não deixa nítido qual a melhor
postura da expressão: se em âmbito politico ou jurídico. Ressalva Kmiec (2004, p. 14631476) que o artigo de cinco páginas dividindo ideologicamente os membros da Suprema Corte
Americana naquela época produziu fôlego em solo estadunidense e passou a representar a
defesa em juízo de ações que politicamente não se mostravam suficiente.
Para aquecer tal debate Kiemic (2004) afirmava que as dúvidas existentes quanto ao
fim positivo ou negativo da expressão ensejou, por exemplo, reflexões sobre: i) Juízes eleitos
vs. Leis democraticamente aprovadas; ii) Política vs. Direito; iii) direitos humanos vs.
Supremacia popular; iv) uso criativo de precedentes vs. uso estrito de precedentes; v) decisões
orientadas politicamente vs. decisões orientadas juridicamente.
Enfim, debates que foram criados por um artigo no ambiente estadunidense, durante a
década de 1950, que desencadeou a postura ativista sendo incorporada por diversos juízes da
Suprema Corte. A ideia era desempenhar papel significativo na defesa de direitos civis para as
minorias raciais. E assim o foi. Durante o período do New Deal houve um expressivo
crescimento de programas federais, o fim era propor ações especificas que mudassem as
realidades locais. Para isto, coube ao Judiciário o espaço derradeiro como ferramenta
garantidora dos direitos das minorias.
Mesmo com postura ativista já no século XX, em suas origens terminológicas, o
próprio criador não foi correto em tentar qualificar e separar os ministros da Suprema Corte.
Para Ely (2010, p.5) o juiz Hugo Black, visto como ativista, na realidade era um
“interpretacionista típico”. Assim, quando suas filosofias (política e constitucional)
conflitavam, decidia pelo interpretacionismo (constitucional).
Conflitos a parte, o fato é que a expressão cunhada por Arthur Schlesinger acabou por ser simpática aos
estudiosos do tema. O que importa é utilizá-la, seja com o viés positivo ou negativo nos momentos em que
existe substituição de políticas públicas do Poder Executivo ou Legislativo comparado pelo Poder
Judiciário. Sendo assim, não há uniformidade quanto ao conceito de ativismo judicial Conforme aponta
Foucault (2008), o enunciado nunca está só, sempre se relaciona com outros enunciados, podendo sempre
tornar-se outro. Como uma função, um efeito enunciativo, o enunciado obedece a certas leis, que podem ser
desde a ordem dos sujeitos que enunciam às instituições que o acolhem, de forma que o enunciado e os
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discursos nunca são livres. Nesse aspecto, portanto, nota-se que até entre os pesquisadores do assunto há
uma disciplinamento e uma forma ordenada de produção de tais discursos. Percebe-se que eles delimitam
um campo de verdade (ativismo judicial) onde o discurso deve se inserir, ou seja, as regras impostas para a
construção de um discurso dentro de um campo do conhecimento.
Como se dá a construção do enunciado e, ainda, controla o domínio dos objetos, métodos, corpos de
proposições verdadeiras ou falsas, um jogo de regras de definições, técnicas e instrumentos.

Assim, no próprio processo interno de construção do discurso ativista de uma maior e
intensa participação do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com
ampla interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes (Legislativo e Executivo)
existe um regramento e um constitutivo processo de classificação, ordenação e distribuição do
que pode ser dito sobre o tema.
Em verdade, tais discursos não são construídos de forma aleatória. Eles não são
neutros nem transparentes. Percebe-se que embora cada um traga suas restrições quanto aos
limites de julgar, mas entre os expoentes no assunto, existe a ligação do desejo e do poder na
construção do discurso ativista.
Enfim, o discurso, e no presente estudo, o discurso ativista, aparentemente, pode até
nem ser nada, mas, os interditos que o atingem, revelam bem cedo e de imediato, o seu
vínculo tanto ao poder quanto ao desejo. E isto não causa admiração. Porque, conforme
Foucault (1996, p. 10), o discurso, demonstrado pela psicanálise, não é simplesmente aquilo
que manifesta (ou esconde) o desejo. É, sobretudo, aquilo que é alvo de desejo. A própria
historia, segundo o autor, sempre ensinou que “o discurso não é simplesmente aquilo que
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o
próprio poder de que procuramos assenhorearnos”.
Revela-se a seguir a conexão do discurso ativista com a construção jurisprudencial de
um novo direito social: a desaposentação. Diante desse desdobramento se percebera as lutas
dos Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), Órgãos, doutrinadores e a própria opinião
publica para se apossar do que pode ser dito sobre o enunciado ativismo judicial, o qual não é
livre como ar que respiramos, mas que tem valor, que se apropria, que se repete, reproduz e
transforma.
3

PERSPECTIVAS DISCURSIVAS NO PODER JUDICIÁRIO: A
ESAPOSENTAÇÃO COMO PRÁTICA ATIVISTA JURÍDICA

O discurso nada mais é do que o reflexo de uma verdade que está sempre a nascer
diante dos olhos. As práticas jurídicas acaba sendo um poder soberano e direto; um olho que
observa; um dedo que toca; órgão que decifra sinais. Isto porque todo um feixe de relações de
poder e sentido se encontra em jogo.
O enunciado ativismo judicial é influenciado pelo poder como um objeto ideológico,
que se insinua nos lugares onde não se ouve de início, nas instituições, nos ensinos, mas, no
entanto, que ele, o poder, é sempre uno. Assim sendo, neste capítulo se verá as perspectivas
discursivas do recente ativismo judicial, a desaposentação, nos diversos poderes e nas
diferentes doutrinas.
3.1 OS PODERES E OS DISCURSOS DE CONTROLE E SELEÇÃO
A desaposentação é instrumento que vem se tornando conhecido pela população. Não
apenas pela comunidade jurídica, mas observa-se gradativa divulgação disseminada pelas
mídias. Por meio desse mecanismo, o aposentado que retornou ao mercado de trabalho
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renúncia ao benefício pago pelo INSS e pede o recálculo da aposentadoria, incorporando as
contribuições e o tempo de serviço acumulados com o novo trabalho. O objetivo é conseguir
uma aposentadoria maior.
O instituto da desaposentação ou desaposentadoria, mesmo com diversos
atravessamentos que perpassam na construção de seu discursos, se realiza em mais de 123 mil
ações que tramitam em várias instâncias do Poder Judiciário (ANFIP, 2013a). Nada mais é
que uma luta entre o INSS e segurados que buscam na justiça efetivação de direitos.
Supostas dificuldades técnico-operacionais do INSS, aduzindo a conveniência
administrativa, são elencadas para não mais se examinar a situação previdenciária dos
segurados aposentados. Trata-se de uma cultura burocrática denominada de “administração
paralela” em que os valores constitucionais superiores são anulados por práticas cartorárias e
burocráticas, em algumas ocasiões sequer amparadas em normas jurídicas. (SARAU JR.,
2014, p. 114-115)
Em diapasão, para o Ministério do Trabalho e Previdência Social a desaposentação é
tida como um conceito que não existe. Para a Assessoria de Comunicação Social do INSS
renunciar à aposentadoria não gera a desaposentação. “[...] o ministro Garibaldi Alves não
comenta matérias que estão tramitando na justiça, alega a assessoria a um pedido de entrevista
com o ministro” (ANFIP, 2013a, p. 13).
Por trás deste discurso, está a preocupação do governo com o aumento das despesas da
Previdência Social. Embora não existam estimativas do impacto financeiro da possível
desoneração. Para o Estado, é temerária a existência de sentenças favoráveis ao segurados e,
com isso, cause um efeito cascata, estimulando novas demandas judiciais.
Segundo informações fornecidas pelo INSS, são mais de 500 mil os aposentados que
retornaram ao mercado de trabalho com carteira assinada (ANFIP, 2013b).
Posteriormente e com o surgimento de vários projetos de lei sobre o tema, o Poder
Executivo, vendo a propagação divulgou pela primeira vez a despesa que será gerada para os
cofres públicos caso o Supremo Tribunal Federal reconheça o direito à desaposentação,
requerido hoje por milhares de ações em tramitação nos tribunais brasileiros. Segundo o
governo, as ações podem provocar uma despesa de R$ 70 bilhões. O universo de aposentados
beneficiados é estimado em 500 mil pessoas (BRASIL, 2014a).
O referido número consta no anexo de riscos fiscais do projeto da LDO, Lei de
Diretrizes Orçamentárias, que tramita na Comissão Mista de Orçamento. O texto enfatiza que
o cálculo não é um reconhecimento do direto, mas uma projeção do risco potencial às contas
públicas. Também não significa um provisionamento antecipado de recursos (BRASIL,
2014).
A par disso, a negativa desse possível ativismo judicial ganha mais força por meio do
discurso do Governo sobre o déficit previdenciário.
Segundo dados de agosto de 2012, a arrecadação alcançou a cifra recorde de R$22,5
bilhões. Para o Poder Executivo, não se trata de grande feito, mas se deu à formalização de
empreendimentos e de trabalhadores. Em ano anterior, com a inclusão de aproximadamente
quatro milhões de novos segurados ao sistema, o Anuário Estatístico da Previdência Social
(AEPS) divulgou que a Previdência contava com 64,3 milhões de contribuintes. Entretanto,
nem assim, afastou o discurso do déficit previdenciário (ANFIP, 2013a, p. 19).
E mais, um rombo de R$ 36 bilhões nos cofres previdenciários foi o que foi dito em
2012 pelo Ministério de Previdência e Assistência Social (MAPS). Em linhas gerais, se fala
na diferença entre o que é arrecadado e o que é pago em aposentadorias e em pensões, e em
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benefícios como auxílios acidente, doença e reclusão e os salários família e maternidade. Já
em setembro de 2013, sobre os índices de 2012, o Ministério informou que a arrecadação foi
de R$ 21,1 bilhões, e as despesas, de R$ 26,1. Um saldo negativo de R$ 5 bilhões (ANFIP,
2013b, p 19).
É neste ponto de descontinuidade de discursos que se concentra a polêmica em torno
das contas da Previdência. Muitos são os setores que tentam rechaçar tal discurso:
acadêmicos, entidades de classe que municiam a sociedade e os legisladores com estudos
sobre o tema sustentam que o déficit não existe. As mensagens lançadas pelos meios de
comunicação, e mais, cada balanço anunciado pelo governo, deixam intranquilos os milhões
de contribuintes, beneficiários do sistema (ANFIP, 2013b, p. 19) e os que almejam a
desaposentação não estão de fora.
Segundo a ANFIP (2014), a Seguridade registrou em 2013 uma arrecadação de R$ 651
bilhões, o que representa 57% de toda a arrecadação da Receita Federal do Brasil, e efetuou
despesas de R$ 575 bilhões. Dos R$ 76 bilhões de superávit, R$ 51 bilhões foram
desvinculados por meio da DRU (Desvinculação das Receitas da União).
Assim sendo, existe todo um emaranhado de jogo de dados econômicos para se
apaziguarem os ânimos daqueles que almejam mais uma dívida aos cofres públicos. Há os que
dizem que aos cofres públicos dinheiro não falta. Tudo indica que a desaposentação está
dentro destes discurso. Contudo, deve haver uma cautela sobre a disponibilidade jurídica de
dispor desses recursos e direcioná-los aos milhares de futuros desaposentados.
No Poder Legislativo, com as pressões populares, desenvolvem-se diversos projetos de
lei sobre a temática que pretendem alterar a Lei n. 8.213/91. No Senado Federal ocorre o PL
n°. 91/2010 do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Nota-se na justificativa do projeto
de Lei, a necessidade da aprovação em virtude de seu deferimento por outros agentes, por
exemplo, o Tribunal de Contas da União, e, principalmente, o Poder Judiciário:
[...] É sabido por todos de que o Egrégio Tribunal de Contas da União
tem,reiteradamente, proclamado o direito de o funcionário público renunciar à
aposentadoria já concedida para obter outra mais proveitosa em cargo público
diverso. Igualmente, o
Poder Judiciário tem reconhecido esse direito em relação à aposentadoria
previdenciária, contudo, o Instituto Nacional de Seguridade Social insiste em
indeferir essa pretensão, compelindo os interessados a recorrerem à Justiça para
obter o reconhecimento do direito [...]. (BRASIL, 2010).

Em contrapartida, na Câmara dos Deputados ocorrem sete projetos autorizando a
desaposentação149. A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou projeto de lei (PL
n°. 3.884/08) do deputado Cleber Verde, contudo, na justificativa do projeto, a aprovação pelo
Judiciário ainda marca a principal premissa para a criação de tal direito:
Igualmente, o Poder Judiciário tem reconhecido esse direito em relação à
aposentadoria previdenciária, contudo, o Instituto Nacional do Seguro Social, insiste
em rejeitar essa pretensão, compelindo os interessados a recorrerem à Justiça para
149

De acordo com o site da Câmara dos Deputados, cada projeto tem suas peculiaridades, mas todos autorizam a
desaposentação e já incluem, até mesmo a despensão. Dentre eles, está PL n°. 7.154/2002 do deputado Inaldo
Leitão (BRASIL, 2002).
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obter o reconhecimento desse direito. Entendimento recente manifestado pela
egrégia QUINTA TURMA do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, onde a condutora do acórdão foi a Exma. Sra. Ministra Dra.
LAURITA VA publicado no DJ EM 26-SET-2005, P. 433, citando outros acórdãos
no voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro dr. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,
também da SEXTA TURMA e o voto prolatado pelo Exmo. Sr. Ministro Dr. JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, da Egrégia QUINTA TURMA, do C. STJ,
favoravelmente a ao que propomos [...]. (BRASIL, 2008).

Contudo, naquela própria casa existem dissidentes sobre o assunto. Votou contra o
projeto o deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia, fundamentando-se no equilíbrio atuarial
do sistema:
O sistema de desaposentação perturba o sistema, tira a base atuarial. O sistema de
desaposentação também pode levar contribuintes para outros regimes sem haver
compensação entre eles, desfalcando o equilíbrio atuarial (BRASIL, 2014a).

Em oposição, o deputado do André Zacharow (PMDB-PR) é relator de PL n°. 2567/11
sustenta que,
A desaposentação é uma “questão de bom senso”. "Quem já trabalhou durante a vida
toda e depois continuou na ativa, mesmo aposentado, é obrigado a contribuir com a
Previdência. Se ele fosse isento de pagamento, tudo bem, mas como é obrigado a
recolher, então essa parcela deve ser acrescida ao cálculo da sua aposentadoria
posterior”(BRASIL, 2014a).

Percebe-se pelo próprio jogo de palavras e frases escolhido pelos deputados
apresentam propriedades singulares e papeis preestabelecidos. As palavras “perturba” e
“desfalcando” escolhidas pelo deputado Amauri Teixeira conferem um sentido pejorativo ao
instituto enquanto a frase “questão de bom senso” sugere o acolhimento da ideia por todos em
geral.
Diante de tal empasse, constata-se que foi dada uma licença pelos referidos Poderes
(Legislativo e Executivo) ao Judiciário para concretizar o direito à desaposentação. E isto foi
ratificado pelo parecer da comissão de assuntos sociais em 2013, após analise do PL n°.
91/2010.
Tanto é realidade que o Poder Judiciário, após avalanche de pedidos de
desaposentação a jurisprudência, de modo geral, acolheu o instituto e seus fundamentos em
todos os tribunais regionais federais, sendo que a matéria esta pacificada no Superior Tribunal
de Justiça. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral sobre o tema, através
do RE 381.367, o qual está pendente de julgamento.(BRASIL, 2014b)
Contudo, a disseminação do discurso da desaposentação deu-se no tribunal de cúpula
federal: o Superior Tribunal de Justiça. Na visão jurisprudencial, fica evidente que a
desaposentação está dentro de um sistema complexo de restrição, indicando que lugar deve
ocupar e qual o alcance do seu significado. Percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça
define um ritual já definindo a extensão do direito, enfim, todo o conjunto de sinais que
devem acompanhar o discurso. Esclarecendo mais, ensina Foucault:
A forma mais superficial e mais visível destes sistemas de restrição é constituída por
aquilo que se pode agrupar sob o nome de ritual; o ritual define a qualificação que
devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo do diálogo, na interrogação,
na recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de
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enunciados); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias e todo o
conjunto de sinais que devem acompanhar o discurso; o ritual fixa, por fim, a
eficácia, suposta ou imposta, das palavras, o seu efeito sobre aqueles a quem elas se
dirigem, os limites do seu valor constrangedor. Os discursos religiosos, jurídicos,
terapêuticos, e em parte também os políticos, não são dissociáveis desse exercício de
um ritual que determina para os sujeitos falantes, ao mesmo tempo, propriedades
singulares e papéis convenientes. (FOUCAULT, 1996, p. 38-39).
Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça, em sua construção jurisprudencial, produziu uma vontade
de verdade apoiada sobre um suporte e distribuição institucional que tende a exercer um poder de coerção, uma
espécie de pressão sobre os outros discursos contrários ao seu. Nesse sentido, auxilia Foucault:
E creio que esta vontade de verdade, por fim, apoiando-se numa base e numa
distribuição institucionais, tende a exercer sobre os outros discursos — continuo a
falar da nossa sociedade— uma espécie de pressão e um certo poder de
constrangimento. Estou a pensar na maneira como a literatura ocidental teve de
apoiar-se, há séculos a esta parte, no natural, no verosímil, na sinceridade, e também
na ciência —numa palavra, no discurso verdadeiro (FOUCAULT, 1996, p. 17-18).

Por todo o exposto, observa-se que não somente o Poder Judiciário faz seu papel de
limitar e recortar o discurso sobre a desaposentação. Existe espaço limitador para o tema
também pelo Poder Executivo e Legislativo que irão escolher o que escrever ou não sobre o
assunto e quais campos de verdade ele deverá ser inserido. Assim, pode-se perceber que em
tal discurso, há quem o exclua, o limite e quem se aproprie dele.
Enfim, nos intertícios do discurso da desaposentação, como exemplo de ativismo
judicial, existem formas para sua construção como um jogo de regras e definições, de
técnicas e instrumentos necessários para sua aceitação como verdadeiro.
3.2 A DOUTRINA JURÍDICA E AS IDENTIDADES FORMAIS
Adentrando no discurso do ativismo judicial e seus atravessamentos, Bork (2003, p. 9)
indica que “é mais fácil saber um voto ou uma decisão pelo nome do juiz do que pela tese
jurídica aplicável ao caso concreto”. A referida visão, tida por alguns como cética
(FRIEDMAN, 2005), pode acarretar duas consequências negativas: acaba por deslegitimar a
função judicial e libera os juízes para fazerem o que quiserem (DORF, 2006).
Para Luis Roberto Barroso (2012), existem duas razões que se opõem a tal perspectiva.
Na primeira, de cunho subjetivista, os juízes são verdadeiramente vocacionados e apresentam
como motivação primária e primordial a interpretação adequada do direito vigente, com a
valoração imparcial dos elementos fáticos e jurídicos relevantes. Já a perspectiva objetivista
mostra que leis, Constituição, jurisprudência serão limitadores nas práticas jurídicas.
Para o realismo jurídico, teoria criada no século XX e que abre espaço ao ativismo
judicial, o formalismo jurídico já não atendia mais aos anseios sociais. Findou-se a ideia de
que a atividade judicial seria mecânica, acrítica e unívoca (GARCIA NETO, [200-]).
Enfatizando que o direito tem ambiguidades e contradições, o realismo jurídico
sustentava que a lei não é o único – e, em muitos casos, sequer o mais importante – fator a
influenciar uma decisão judicial. Em grandes possibilidades, é o juiz que faz a escolha do
resultado, à luz de suas intuições, personalidade, preferências e preconceitos.
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No Brasil, o Poder Judiciário tem sido conduzido a decidir sobre questões no campo
da genética, da cibernética, ambientais, evolução científica e técnica e efetivação de direitos
sociais. Para Streck e Saldanha (2013, p. 403), essa atuação do judiciário deve ser entendida a
partir do modelo de Estado brasileiro, ou seja, de regime presidencialista, conformado pelos
“[...] poderes executivo, legislativo e judiciário em que o tribunal máximo faz parte deste
último e não se encontra como entidade separada e autônoma, como ocorre em alguns
sistemas europeus”.
Entretanto, comparando-se com os Estados Unidos, aqui no Brasil, o peso político é
menos relevante ou, no mínimo, menos visível, pois a maior parte dos cargos no Judiciário é
preenchida mediante concurso público e promoções internas150. Mas não é este o caso das
nomeações para o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em que os parâmetros
constitucionais são vagos (reputação ilibada e notável saber jurídico).
Em contrapartida, na concretização de direitos fundamentais nos Estados Unidos tem
sido enfatizada a extrema importância do gênero e da raça na determinação de certos padrões
decisórios do juiz. Já no Brasil, em tribunais superiores e no Superior Tribunal de Justiça a
origem profissional do Ministro submete características perceptíveis no seu modo de atuação
judicial: Ministros que vêm da Magistratura, do Ministério Público, da advocacia privada, da
advocacia pública ou da academia tendem a colocar, no exercício da jurisdição diária, a
influência de experiências enquanto atuante na antiga carreira (SILVA, 2008).
Percebe-se que as decisões judiciais são influenciadas por diversos fatores. Na
doutrina de Fábio Comparato (2004, p. 153), “os Tribunais não são guardiães de um direito
que não sofre o influxo da realidade, das maiorias políticas e dos múltiplos atores de uma
sociedade plural”.
Explica-nos Cambi (2009, p.245) que no contexto atual, os diversos órgãos, entidades
e, sobretudo, as pessoas se agitam, atuando e reagindo na perspectiva de alcançar direitos. É
possível notar os Poderes Legislativo e Executivo, o Ministério Público, os Estados da
Federação, assim como entidades da sociedade civil almejam eles, nos autos ou fora deles,
fazer valer seus direitos, interesses e, também, preferências. Concretizam suas atuações por
meios formais e informais. E o Superior Tribunal de Justiça, como ocorre com as cortes
constitucionais, não vive fora do contexto político-institucional sobre o qual sua atuação
repercute.
Note-se, todavia, em desfecho do tópico, que eventuais preferências políticas do juiz
são contidas não apenas por sua subordinação aos sentidos mínimos das normas
constitucionais e legais, como também por fatores extrajudiciais, dentre os quais se podem
destacar: a interação com outros atores políticos e institucionais, a perspectiva de
cumprimento efetivo da decisão, as circunstâncias internas dos órgãos colegiados, além da
opinião pública. Assim, percebe-se que os discursos dos juízes não são ininterruptos, mas são
descontínuos em vista dos procedimentos de controle inerentes a toda produção discursiva.
Nesse sentido, enfatiza Foucault (1996, p. 52-53) que os discursos são práticas
descontínuas, que se cruzam em algumas vezes, mas também se ignoram ou excluem:
Um princípio de descontinuidade: que haja sistemas de rarefacção não quer dizer
que aquém deles, ou para-além deles, reine um grande discurso ilimitado, contínuo e
silencioso, discurso que, por via desses sistemas, se encontraria reprimido ou
recalcado, e que teríamos de reerguer, restituindo-lhe a palavra. Não é necessário
imaginar um não dito ou um impensado que percorre e entrelaça o mundo com todas
as suas formas e todos os seus acontecimentos, o qual teríamos de articular, ou,
finalmente, pensar. Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas que
se cruzam, que às vezes se justapõem, mas que também se ignoram ou se excluem.
150

Cf. o artigo 93 da CF/88.
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No que se refere à desaposentação, a própria doutrina que tem uma certa “autorização”
para falar sobre o instituto (MARTINEZ, 2008; IBRAHIM, 2007; COELHO, 1999) não a
classifica como ativismo judicial, mas ao conceituá-la definem o tipo de positividade sobre o
discurso. Ou melhor, tais doutrinadores, na visão de Foucault (1996, p. 148) “falavam da
‘mesma coisa’, colocando-se no ‘mesmo nível’ ou a ‘mesma distância’, desenvolvendo ‘o
mesmo campo conceitual’, opondo-se sobre ‘o mesmo campo de batalha’". Observa-se nos
conceitos o jogo das influências que pôde ser exercido de um autor a outro:
[...] desaposentação e uma renuncia a aposentação, sem prejuízo do tempo de
serviço ou do tempo de contribuição, por ser irrenunciáveis, seguida ou não de volta
ao trabalho, restituindo-se o que for atuarialmente necessário para a manutenção do
equilíbrio financeiro dos regimes envolvidos com o aproveitamento do período
anterior no mesmo ou em outro regime de previdência social, sempre que a situação
do segurado melhorar e isso não causar prejuízo a terceiro. (MARTINEZ, p. 36,
2008).
(...) traduz-se na possibilidade do segurado renunciar a aposentadoria com o
proposito de obter beneficio mais vantajoso, no regime geral de previdência social
ou em regime próprio de previdência, mediante a utilização de seu tempo de
contribuição. O presente instituto e utilizado colimando a melhoria do status
financeiro do aposentado (IBRAHIM, p. 35, 2007).
A contagem do tempo de serviço vinculado a antiga aposentadoria para fins de
averbação em outra atividade profissional ou mesmo, para dar suporte a uma nova e
mais benéfica jubilação. (COELHO, p. 1130-1134, 1999).

Para a doutrina a regulamentação deve partir do legislativo (SARAU JR., 2014;
MARTINEZ, 2010; IBRAHIM, 2010). Martinez (2010) defende que chegou o momento de o
Ministério da Previdência Social propor uma solução à casa Civil e optar pela extinção dessa
providencia, que dê outro destino à contribuição dos aposentados que voltarem ao trabalho, na
forma de uma revisão automática da mensalidade ou do retorno do pecúlio.
Pondera Sarau Jr. (2014, p. 147) que mais do que alongar a divergência
jurisprudencial a respeito da desaposentação, “[...] impõe-se a rápida incorporação desse
instituto à legislação previdenciária, dando-lhe os devidos contornos e buscando resolver os
problemas até agora vivenciados (outros certamente virão com o tempo)”. Não somente a
doutrina almeja a regulamentação, mas também, o próprio presidente do Instituto de Estudos
Previdenciários (Ieprev), Roberto de Carvalho Santos, ressalta que “o papel de regulamentar é
do Legislativo, não do Judiciário. Afirma que o ministro do STF Luís Roberto Barroso criou
uma fórmula de cálculo da desaposentação que não é função dele criar. Isso acontece porque
o Legislativo não cumpriu seu papel, então o Judiciário acaba assumindo. É bom, do ponto de
vista da harmonia dos poderes e da democracia, que o Legislativo tenha protagonismo maior.
‘[...] Os membros do Supremo não são eleitos pelo povo. Eles têm a função de controle, não
de criar regras’” (TONDO, 2015).
Seguindo a linha de Foucault (2008, p.56), pode-se deduzir que o discurso de
preocupação pelo que é construído pela doutrina só ganhará corpo a partir de quem o produz,
quem fala, quem é o seu titular. E mais, o lugar de produção é fundamental para saber se
aquele discurso apresenta presunção de verdadeiro:
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Primeira questão: quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos falantes, tem
boas razões para ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem recebe
dela sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca, recebe se não sua
garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira? Qual é o status dos
indivíduos que têm - e apenas eles - o direito regulamentar ou tradicional,
juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de proferir semelhante discurso?

Essas diferentes obras em livros diversos simbolizam uma massa de textos que criam
uma mesma formação discursiva. Bork, Friedman, Dorf, Barroso, Kennedy, Streck, Saldanha,
Cambi, Comparato, Silva e tantos autores que se conhecem e se ignoram, se criticam, se
plagiam e invalidam uns aos outros, se reencontram sem saber e entrecruzam obstinadamente
seus discursos singulares numa espécie de trama os quais não dominam e que o todo não
percebem acabam criando uma positividade do discurso sobre o ativismo judicial.
Percebe-se que essas figuras e individualidades diversas não se comunicam somente
por uma espécie de encadeamento lógico das proposições que eles apresentam, assim como,
pela recorrência dos temas e pela pertinácia de uma significação transmitida, esquecida,
redescoberta, mas se comunicam pela forma de positividade de seus discursos. Enfim, uma
“forma de positividade (e as condições de exercício da função enunciativa) define um campo
em que, eventualmente, podem ser desenvolvidos identidades formais, continuidades
temáticas, translações de conceitos, jogos polêmicos”. (FOUCAULT, p.144, 2008)
Além dessas práticas descontínuas que se cruzam, justapõem-se ou ora se ignoram, ora
se excluem, os discursos sobre o que seja ativismo judicial para os doutrinadores, “liga os
indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, consequentemente, todos ou outros”
(FOUCAULT, 1996, p.42-43). Para que uma doutrina sobre determinado enunciado exista é
necessário o reconhecimento das mesmas verdades e a aceitação de certa regra, mais ou
menos flexível, em conformidade com os discursos validados. Logo, os doutrinadores do
ativismo judicial servem-se de certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si, e
desse modo os diferenciar de todos os outros.
4 CONCLUSÕES
Em toda sociedade, a produção de discursos é controlada, com o fim de retirar os
possíveis poderes e os imensos perigos que tal discurso pode desenvolver. Além de conter
acontecimentos aleatórios que podem surgir nessa produção e também causar desordem.
Na maioria das vezes estão ligados uns aos outros e são como grandes edifícios que
asseguram a distribuição dos sujeitos falantes nos diferentes tipos de discurso e asseguram a
apropriação dos discursos a certas categorias de sujeitos. Numa palavra, são os grandes
procedimentos de sujeição do discurso.
E não se pode enganar: até mesmo na ordem do discurso verdadeiro, ainda os citados
pelos órgãos oficiais, mesmo na ordem do discurso publicado e liberto aparentemente de todo
o ritual (como os discursos orais cotidianos), exercem-se ainda formas de apropriação do
segredo e de não intermutabilidade do discurso. São dados divulgados que por jogos
estratégicos do pensamento e da língua acabam sendo repressores.
Sabe-se que não há o direito de dizer o que se apetece, que não há o direito de falar de
tudo em qualquer circunstância, que quem quer que seja, enfim, não pode falar do que quer
que seja, sem se submeter a um controle.
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O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de
dominação, mas é, sobretudo, aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que
se procura assenhorar, conforme disse Foucault. Assim sendo, embora existam as contenções
do Poder Executivo ou mesmo a ineficiência do Poder Legislativo, o discurso ativista
produzido pelos Tribunais brasileiros, sobretudo, o Superior Tribunal de Justiça tende também
a ser um mecanismo de controle. Com um argumento de que o ativismo judicial surgiu como
forma de resolução de problemas da sociedade, diante de uma violação arbitrária, por parte do
legislador, dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, e contribuir para a
real efetivação de um Estado Democrático de Direito, mesmo assim, existem também
diversos atravessamentos.
Tratado como neologismo jurídico para designar o ato de desconstituição do beneficio,
representando renuncia às mensalidades antes mantidas e uma nova aposentação ou não, a
desaposentação é uma criação doutrinária dentre vários temas controvertidos do Direito
Previdenciário brasileiro. Também não foge de toda a massa de textos que pertencem a uma
mesma formação discursiva, a qual não é solta.
Fruto de discurso ou não, a insatisfação dos aposentados com o valor de seus
proventos, notadamente os reajustes anuais, pode ser visto como fator que tem motivado o
retorno ao trabalho de muitos deles para complementação da renda mensal. Ao voltarem para
suas atividades laborativas, tornam-se novamente segurados obrigatórios do regime geral e
sujeitos passivos do tributo da contribuição previdenciária.
Partindo-se do senso comum, entendem que seria justo receber uma contraprestação
pelo pagamento da contribuição previdenciária, motivo pelo qual postulam a desaposentação
como revisão do valor do beneficio. Mesmo nesse discurso há uma grelha complexa que
poderá se modificar tanto com a criação da lei sobre o instituto ou com a palavra final do
Supremo Tribunal Federal.
Assim sendo, não há como negar que as “influencias” dos poderes e da doutrina sobre
o ativismo judicial aparecem num texto, ou mesmo numa definição de pesquisa, pelos efeitos
de alteração e elaboração que ali produziram. Intercâmbios, leituras e confrontos que formam
as suas condições de possibilidade, como se fosse um estudo particular. Enfim, um espelho de
cem faces (neste espaço os outros estão sempre aparecendo), mas um espelho partido e
anamórfico (os outros aí se fragmentam e se alteram).
Como todo discurso, o discurso ativista não é livre. Está longe de ser transparente e
neutro. Existe uma cadeia de situações que os controlam e os selecionam. A doutrina, o
posicionamento do Poder Executivo e Legislativo e a opinião publica acabam por controlar
mesmo que indiretamente as decisões ativistas do Poder Judiciário. Embora seja um discurso
de aparente veneração quanto a efetividade de direitos, em suas margens extirpa-se tudo que
há nele de violento, de descontinuo e desordenador.
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ABSTRACT
“The Hunger Games” is a trilogy published in 2008 composed by the novels “The Hunger Games” (2008),
“Catching Fire” (2009) and “Mockingjay” (2010) written by the North-American author Suzanne Collins. The
novel, which was translated in 26 languages, tells the story of Katniss Everdeen, a sixteen-year-old girl who lives
in an oppressor country, and that has her basic rights reduced by it. This paper aims to relate the Marxist theory –
that explains how economic power can be used by patriarchal society to ensure its beliefs – with the protagonist
of “The Hunger Games”, Katniss Everdeen, which is a character that shows a feminist behavior throughout the
series. However, this behavior is not purposeful. The character develops it encouraged by economic differences,
and without having an idea of what means to be a feminist. After analyzing specific points of Marx’s theory,
feminist theories based on Marx’s ideas, and the change in Katniss Everdeen’s behavior through the trilogy, it
can be concluded that indeed, the economic system influenced this changing in her behavior. However, Marx
failed when he suggested that the social problems – including gender inequality – have their origins only in
economic concentration and that these problems would be solved with the end of the capitalist system. Thus, this
article151 aims to expose how the economic relations of Karl Marx's theory influenced the change in Katniss
Everdeen’s behavior during the trilogy, turning the character into an unaware feminist.
KEYWORDS: Feminism. Marxism. The Hunger Games. Novels.

1. INTRODUCTION
The fight for social equality has been a theme addressed and debated by many
philosophers and theoreticians such as Marx, Engels and Rawls in their books. This
movement has also been feared by patriarchal society not only during the World Wars, when
women had to leave their houses to work outside in order to keep their families alive, but it is
still concerns traditional society.
Patriarchy is, by definition, a sexist society based on biological differences and that
preaches the belief that women are inferior to men (TYSON, 1999). This creed, passed from
generation to generation as a natural thing, gains strength in economic relationships
established today. Such relationships are strengthened by wealth accumulation and, as a
result, they obtain the power over social institutions.
Over the years, everything takes new forms and the same happened with the fight for
equality. The feminist movement, which had as a mark the French Revolution back in the
XVIII century and still has as major representatives the French feminists, emerged as an
aspect of the fight for social, political and economic equality between men and women.
The women’s movement for equality, or as it is usually called, feminism, can be
noticed in several different ways, either by activism – when women go out in the streets
promoting parades, lectures or even extreme acts – or writing literary books. Many works
released during the XVIII, XIX, and XX centuries, such as “Pride and Prejudice” by Jane
Austen and “The Scarlet Letter” from the North American author Nathaniel Hawthorne have a
feminist slant that can only be perceived through a reinterpretation of these works. Currently,
literary works have also been embracing the feminist cause – whether on purpose or not – and
one example is the series of books called “The Hunger Games” written by the NorthAmerican female author Suzanne Collins.
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Adopting a different approach, Suzanne Collins creates a dystopian environment in
which the protagonist, Katniss Everdeen, and the other characters are exposed to an
oppressive government, a rich and technological capital, and to a society that imposes the
patriarchal system and beliefs on Panem’s population through economic power.
Focusing on the economic relationship present in The Hunger Games, it is possible to
relate the story with the Marxist theory and the feminist theories developed from the Marxist
theory to analyze Katniss’ behavior in the series. Marxist theory states that relationships are
based on economy and that it influences the social sphere, thus, it is possible to analyze how
economical relationships in The Hunger Games influenced a change in Katniss Everdeen’s
life and behavior, turning her into a strong female character with an essentially feminist
attitude in a world dominated by rich men.
Thus, this paper aims to analyze how the character Katniss Everdeen developed a
feminist behavior unconsciously due economic and social pressure using the feminist Marxist
theory exposed by authors such as Nye and Tyson in their works as well as the works
published by Marx and Engels to support the opinions here exposed.
2. FEMINIST CRITICISM
The feminist theory can be divided in some phases, or, as it is usually called, waves.
Feminism is, according to Chimamanda Ngozi Adichie in her most famous speech, “the
social, political and economic equality between the sexes.” The feminist movement is marked
by four main waves: the first, taking place in the nineteenth and twentieth centuries, had as a
main goal to give women the opportunity to obtain financial independence. At almost the
same period, the feminist criticism appeared in different perspectives with different
philosophers such as Marx, Lacan and Irigaray.
From the sixties until the nineties, a second wave in feminist movement and criticism
happened. This time, the target was make up, beauty standards, everything used in order to
oppress women and to make them feel like they need to change their bodies to fit in the
standard portrayed by social media. Another difference from the first to the second wave was
the participation of black women while the movement that took place back in the nineteenth
century was mainly dominated by white cisgender women.
In the mid-nineties, a progression of the movement that started during 1960 took place.
This phase of the movement aimed to deconstruct sexuality, gender and heteronormativity
concepts. The movement also questioned the usage of derogatory terms such as ‘slut’ and
‘bitch’. These three waves, together with the fourth – and current – ones were essential to
promote the reflection about women’s situation in society, our acts as social human beings
and also reflect on how stereotypes are portrayed in other types of media like literature, for
example.
Literature has been one of the most used tools, by both men and women, to represent
and express their thoughts. In relation to women’s movement, literature has been a tool used
to show and to express their thoughts and fight for equality. Some of the great examples are
Mary Shelly, with “Frankenstein” – and becoming the first woman to write a gothic novel –
and Jane Austen for criticizing the society of her time and family costumes in “Pride and
Prejudice”.
However, in order to identify the feminist traces in literary works, it is necessary to
make a reinterpretation of such texts. According to Sandra M. Gilbert in her work “What Do
Feminist Critics Want?” published in 1980, rereading has a major importance in feminist
criticism.
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“Rereading literature by both women and men, however, we learned that,
though the pressures and oppressions of gender may be as invisible as air, they are
also as inescapable as air, and, like the weight of air they imperceptibly shape the
forms and motions of our lives.” (GILBERT, 1980. p. 33).

With this quote, it is possible to notice that oppression is everywhere because it is
present in our culture in such a way that we may not notice its influence all the time in our
daily lives. Furthermore, according to Marxism, every work produced is, somehow,
influenced by the cultures and values in which we are raised.
In the next sections of this paper, it will be discussed the different ways in which the
rereading of “The Hunger Games” led us to a see the character Katniss Everdeen through a
new perspective, one in which the protagonist goes over the patriarchal situation in which she
is inserted. To do so, it is necessary to talk about how economy plays an important role in
“The Hunger Games” using the Marxist theory and the Marxist feminism theories.
2.1 MARXISM AND THE FEMINIST CRITICISM
The critical theory known as Marxism was developed by the German philosopher Karl
Marx in the nineteenth century. Marx wrote important books such as “Das Kapital” and “The
Communist Manifesto” – this last one together with Friedrich Engels – in which he expressed
his thoughts about family, state, economy and also about the role of women in modern
capitalist society. Such ideas proposed by Marx in his texts were essential to authors like
Goldman and Zetkin, for example, expand the Marxist idea to feminist criticism.
Marxism criticism states that a real force, the economic one, creates human experience
which means that society is structured the way it is due economic reasons – or, more
specifically, relationships – what lead us to believe that “economic power, therefore, always
include social and political power as well.” (TYSON, 1999). Taking this perspective to a
feminist analysis, Marxism can help us to understand how economy can work in order to
guarantee the perpetuation of oppression and pressure over women.
The Marxist feminist perspective deals with the idea that women, in every society is
oppressed by men over more things than gender or biological matters. According to this facet
of feminist criticism, women have been suffering the consequences of an economically
uneven society. For instance, it is possible to mention the different wages payed for men and
women: since women started working outside the house, they have been poorly paid. Usually,
what happens is that women are hired to perform the same action as a male worker would
perform in a company but costing less to them because female workers receive very low
wages.
In other words, because of their historical background in economy as the ones who get
higher wages, men have been ruling the social institutions once social relationships are
dominated by those who dominate the private property – in our case, men. Engles, in his
famous work “The Origin of the Family, Private Property and the State” published in 1844
and written from a reinterpretation from Marx’s texts, states that the family, as we know it
today, was created by private property.
“Given the power this property gives to men whom have it [this property], given the
fact that men want to pass this property on to their male children, the mother’s right
is defeated.”³ 152(NYE, 1939).

³ My translation.
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In this same work, in which Engels established the basic assumptions for Marxism, the
philosopher also points out how someone’s personality is shaped more by social factors such
as family rather than individual ones.
The character Katniss Everdeen from the novel “The Hunger Games” is an example of
the statement above. She shapes her behavior, unconsciously, due the difficulties she goes
through in life. However, this behavior is different from what is usually expected for women
in her condition. The character develops an essentially feminist personality throughout the
series and this change in her behavior will be discussed more profoundly in the next sections
of this text.
3. THE HUNGER GAMES
“The Hunger Games” is a three-piece novel written by the female North American
author Suzanne Collins published for the first time by Scholastic Publisher in 2008. The series
was a huge success and it was translated in twenty-six languages and it was also adapted to a
movie in 2009 by Lionsgate.
The story is divided into three books, “The Hunger Games”, which carries the name of
the saga, “Catching Fire”, published in 2009; and “Mockingjay” from 2010 and all of them
are narrated in first person by the protagonist. The first book starts the saga telling the story of
the main character, Katniss Everdeen, a sixteen-year-old girl from a poor district in a
dystopian country called Panem. Panem is a country divided in thirteen districts in which
people are separated by the produces they make. Such division took place after the “Dark
Days”, a popular riot against the powerful Capitol.
Panem is ruled under a strong ideology in which men, women and children are
subjected to class division, long working hours, oppression and poor living conditions and the
rise of people against Panem’s government shows a tyrant and oppressive political system. To
reaffirm its ideology and its sovereignty, the rulers of Panem promote annually “The Hunger
Games”, reality show broadcasted country wide in which twenty-four young people, between
thirteen and eighteen years old, are chosen to fight for their lives until only one survives. The
winner of each Hunger Games has to serve as an adviser for the next year’s competition and
also gets money, fame and food for the rest of her or his life.
In spite of that, the fight during the lethal competition is not quite fair once the districts
have different economic and social backgrounds. The first district is one of the richest districts
of Panem. It is responsible for manufacturing luxury items such as jewelry and precious items
(diamonds, sapphire, etc.). The most common jobs in this district are perfumer, jeweler, and
hair stylist. Also, because of its rich society, children in District 1 are trained to win “The
Hunger Games”.
"Our nation would be nothing without District 2's superb stonework. It builds and
fortifies our cities and its citizens are known individually for their strength."
(Description of District 2 at the “The Hunger Games: The Tribute Guide”).

District number two is also one of the richest districts in Panem and it can be also
considered as one of the most important for the Capitol to win the Dark Days, one of the
reasons for that is because this district has masonry industries. Another reason is because this
district trains their citizens to go to The Hunger Games or to become peacekeepers (a kind of
servant that has basically the same job as a police officer but is allowed to use force and
violence if the peacekeeper thinks is necessary). District two is also known for its loyalty to
the Capitol during the Dark Days, and, because of that, citizens from this district were
rewarded with better living conditions. However, their main jobs remain manual labor such as
bricklayers, concrete finisher and peacekeepers.
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The third district is one of the wealthiest districts in Panem. They are specialist in
technology, more specifically, televisions and computers. Most of the workers in this district
work in industries and have knowledge in engineering and professions include engineer and
physicists. The next district is District 4 which is also one of the richest districts from Panem.
Its main industry is fishing, what makes them the only seafood provider of the entire nation.
As well as the other three districts mentioned above, District 4 is known for creating Career
Tributes. The most common jobs are trawler, canner, ship captain and fisherman.
Different from the four first districts mentioned, Panem’s fifth district is not a wealthy
place. It is responsible for the country’s electricity and power industries. All jobs offered in
this district are related to the production of electricity, such as geologist, powerplant, security
officer, system analyst and maintenance.
Besides districts one, two, three and four, the other eight are poor and basically
produce goods to the rest of the country, and mainly for the Capitol. District six is responsible
for the transportation, and, after being one of the most rebellious districts during the Dark
Days, it was bombed by the Capitol’s Air Force. District seven produces lumber and paper
because of its environmental setting and localization. Despite of the manual labor such as
lumberjack, carpenter and paper-maker, it is possible to say that it has a middle class society.
District 8 is introduced in “The Hunger Games: The Tribute Guide” with the following
caption “From the simply, lovely fabrics of the districts to the brocades favoured in the
Capitol, District 8 makes it all”. This shows that the district mentioned holds textile and
clothing industries as well as peacekeeper uniform makers.
Districts 9 and 10 are responsible for feeding the nation. While district 9 produces
grains, the other produces meat mainly for the Capitol. The Panem’s 10th district is one of the
poorest and the most common jobs there are as butchers, milker, barn manager, and farmer.
District 11 is also related to food production, more specifically for agriculture and the jobs
include gardener and harvester. Even though they produce food, they are not allowed to keep
part of the crops because they are under constant threats from the Capitol.
“Hearing this makes me feel like District 12 is some sort of safe haven. Of course,
people keel over from starvation all the time, but I can’t imagine the Peacekeepers
murdering a simpleminded child.” (The Hunger Games, p. 205)

The last district, District 12, is Katniss’ hometown and is the one we have more
information about the industrial and commercial activities and about the society. District 12 is
responsible for mining and it produces and distributes coal to the Capitol. It also holds
medicine industries, even though this district is the poorest of Panem. At the district, people
are surrounded by a fence that, in theory, protects the population from wild animals but in
reality it only prevents people from running away.
Men and women at District 12 are, since a very young age, educated to become
miners, geologists, metallurgist or butchers – for men –, while the girls are, most of them,
directed to the marriage with children perspective of life. This cultural setting shows a
perpetuation of the patriarchal standard in the “The Hunger Games” society: the male, the
boss, supports financially the family while the female figure has the responsibility to take care
of the house and children.
After the 75th Hunger Games, in which Katniss and Peeta Mellark – one of the main
characters and Katniss’ love interest – go against the Capitol’s power and superiority, a
revolution takes place. Katniss, for her strength and popularity among the poorest and needy
districts, becomes a symbol of revolution.
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3.1 KATNISS EVERDEEN AND THE UNAWARE FEMINISM
Katniss Everdeen is a young woman who lives with her mother and younger sister
after her father’s death in District 12. They live in poor conditions, and after the father’s
passage, the family dynamic changed entirely. She describes herself as an ordinary woman –
olive skin, brown hair and gray eyes – with no special features such as blonde hair or blue
eyes like her sister has.
Life in District 12 is very simple and offers no possibilities of improvement. Most of
young men start working at the coal mines very early in their adult lives because they have the
duty – again, they are pressured by patriarchal society to play the ‘provider’ role – to help
their families financially. Gale, one of the protagonists and also one of Katniss’ suitors, starts
to work at the mines because he needs to support his family once the strong male figure – the
father – died in a mine explosion.
“They’re not our kids, of course. But they might as well be. Gale’s two little
brothers and a sister. Prim. And you may as well throw in our mothers, too, because
how would they live without us? Who would fill those mouths that are always
asking for more?” (The Hunger Games p. 10).

Rereading the passage above, it is possible to notice a shift in the social structure
dominant in this patriarchal-setting: Katniss is the one who play the provider role in her
family while in Gale’s family, he is the one who keeps them alive. The main character breaks
with the female stereotype proposed by the patriarchal society – a fragile, sweet and devoted
woman who expects everything from her husband and who follows a beauty standard – doing
the opposite by hunting, selling, providing financial stability to her family and keeping them
from starving. Such actions, when performed by a man, are recognized and rewarded, while
Katniss’ actions are seen as a crime or something unthinkable for a woman from District 12.
Furthermore, Katniss rejects the beauty standards proposed by the dystopian society of
Panem and she does not see marriage as the only way to escape the nightmare of living in a
poor district. In fact, Katniss’s sees marriage as a way to continue the atrocities committed by
the Capitol. Such statements and thoughts appear when Katniss volunteers herself as a tribute
during the Harvest in order to save her little sister Primrose Everdeen.
Panem has found a particular way to reinforce the government’s power after the Dark
Days. Snow, president of Panem and often directed as “President Snow” – even though they
live in a totalitarian regime – promotes The Hunger Games, a reality show broadcasted to the
entire country in which twenty-four teenagers are obligated to fight among themselves until
only one survives. However, in order to stay alive, it is necessary to be loved and to fulfill the
society’s expectations.
The population’s expectations towards the tributes reflect the patriarchal standards
inserted in each one’s mind as the right and the correct standard for both men and women.
Women are supposed to look and act sweet, adorable and fragile during the preparation phase
while being physically subjected to skin treatments and procedures such as shaving. During
the preparation, phase that takes place after the Harvest, Katniss describes how people from
the Capitol do to her body:
“They pull me from the table removing the thin robe I’ve been allowed to wear off
and on. I stand there, completely naked, as the three circle me, wielding twelzers to
remove any last bits of hair.” (The Hunger Games, p. 62).

While women are shaved and subject to beauty procedures, men have a standard
alpha-male role to play: they have to look strong, fearless and prepared to fight. Besides that,
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when they are Career Tributes, they are pointed as favorites by the reality show hosts and
sponsors. After the preparation, the tributes are subjected to interviews, which are also
broadcasted, to talk about their qualities, expectations for the game and to get the attention of
possible sponsors. Katinss describes the process of preparation for her first interview, before
the games:
“The next hours are agonizing. At once, it’s clear I cannot gush. We try me playing
cocky, but I just don’t have the arrogance. Apparently, I’m to ‘vulnerable’ for
ferocity. I’m not witty. Funny. Sexy. Or mysterious.” (The Hunger Games, p. 113)

Before the competition, Katinss sees herself hopeless and without any quality to hold
on to, once all they are asking her are superficial and easily faked qualities, she also finds
herself without any support to achieve the society’s expectations and, therefore, get sponsors
to survive the blood bath ahead. Despite her concerns about not being “good enough”, Katniss
shows a feminist nature when she decides, unconsciously, to be herself – an honest and
sarcastic young woman that cares about people around her and about how people are resigned
with their situation – and, because of her honesty, she creates the possibility to get support
from rich strange men.
It is possible to capture traces of how economy influences social behavior in Panem. In
order to get money and a chance to survive, Katniss is asked to change her behavior and her
appearance to please those who possess the money – in this case, usually men. Furthermore,
sponsors usually prefer to give financial support – buying medicine and food for the tributes
at the arena – to male Career Tributes because, according to the patriarchal belief, men are
stronger than women, thus, they have more chances of winning. Reflecting about why District
12 tributes rarely gets sponsors, Katniss gives an idea on how gender roles and economy
oppress those who are economically disabled:
“No wonder the District 12 tributes never stand a chance. It isn’t just that we’ve
been underfed and lack training. Some of our tributes have still been strong enough
to make a go of it. But we rarely get sponsors […]. The rich people who back
tributes – either because they’re betting on them or simply for bragging rights of
picking a winner – expect someone classier than Haymitch do deal with.” (The
Hunger Games, p. 56)

After the beginning of the games, Katniss’s feminist behavior starts to really flourish.
The character has some special abilities such as hunting, using the bow and creating pitfalls to
catch wild animals. These skills are essential for her to step outside the patriarchal box once
finds herself trapped on such strings again when their counselor, Haymitch, “sells” Katniss as
young teenage girl in love with the tribute from her District (Peeta Mellark).
““You have good sponsors,” she says longingly. “Have you gotten anything yet?” I
ask. She shakes her head. “You will, though. Watch. The closer we get to the end,
the more people will realize how clever you are.”” (The Hunger Games, p.200)

During the games, Katniss takes the leadership of the group she joins by doing
activities such as hunting, destroying the Career Tribute’s camp and making the decisions
necessary to survive. One of the decisions made by the protagonist lead to a massive change
in Panem’s history and society: after defeating the last enemy tribute, Cato, Katniss and Peeta
were the only ones alive. Katniss, in her desperation, decided that she and Peeta should die
together by eating some poisonous berries Katniss found in the woods. By doing so, Katniss,
a young poor female from District 12, attacked Panem’s government, authority and society.
But, for the sake of the show, the government declares both of them winners of the 75th
Hunger Games.
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“I spread out my fingers, and the dark berries glisten in the sun. I give
Peeta’s hand one last squeeze as a signal, as a goodbye, and we begin counting.
“One.” Maybe I’m wrong. “Two.” Maybe they don’t care if we both die. “Three!”
It’s too late to change my mind. I lift my hand to my mouth, taking one last look at
the world. The berries have just passed my lips when the trumpets begin to blare.
The frantic voice of Claudius Templesmith shouts above them. “Stop! Stop! Ladies
and gentlemen, I am pleased to present the victors of the Seventy-fourth Hunger
Games, Katniss Everdeen and Peeta Mellark!” (The Hunger Games, p. 339).

After winning a lot of money, a better house and provoking the Capitol with her
action, Katniss is put in the spotlight. Her victory made her a rich woman who now could give
her family a better life, what makes her happy but not completely in peace with herself,
without the male figure. Also, for going against the Capitol, Katniss arose a discussion about
the inequalities faced by men and women citizens of Panem encouraging them to fight against
oppression, poverty, and, consequently, the patriarchal system.
Throughout the next novels, Katniss becomes a symbol of fight for equality and for
better conditions, but even though she won a prize, the money did not really help her to
change other people’s lives. Katniss ends up being used, again, by a group of people who
wishes to spread their ideology using Katniss as a spokeswoman to reach the people from the
richest and poorest districts once she conquered Panem’s admiration.
4. CONCLUSION
As it can be noted, the oppression is not only present daily life, it can be also found in
arts, cinema, and literary works – whether classic novels or contemporary ones – such as “The
Hunger Games” if read with a specific look; in this case, the feminist and Marxist points of
view. Rereading works may reveal new patterns never seen before and give new meanings to
already well-known works.
Analyzing the work here addressed from a Marxist perspective, which means, taking
into account the relationship between economy and society, it can be concluded that the
economy has a strong influence on human behavior in deed; even in dystopian societies. In
“The Hunger Games”, the character Katniss Everdeen goes through a change in her behavior
from the moment that the economic system puts her in The Hunger Games, a show that
involves a lot of money and that seduces tributes for the possibility of fame and money,
forcing her to perform some actions that are, in some sense, feminist actions.
Even though the novels are most known for their love triangle issues, The Hunger
Games offers more than just young and exciting love between three people who go through
hard situations in a very young age. It is about how both men and women are strongly
objectified and reduced to their genders in order to meet the expectations of those who hold
economic power, which means, the leaders of patriarchal society. The oppressive relations,
generated from the concentration of economic power in the hands of the Capitol’s population
made the character Katniss Everdeen develop her feminist behavior – fighting for freedom of
expression and equality for everyone in a hostile environment for any kind of rebellion, it
does not matter how small it may be.
However, even under the theory worked here, Karl Marx and his followers fail when
proposing that the differences and oppression would end with the end of capitalist system and
income concentration. According to the followers of the Marxist theory, the end of economic
dominance over one part of the population and socioeconomic classes would solve the
problems related to gender issues.
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It is known that one of the sources of oppression against women and the perpetuation
of gender roles is the biological differences which establishes that men are superior to women
for natural reasons, therefore, deserving to rule social institutions. In “The Hunger Games”,
Katniss Everdeen proves that such definition cannot be considered as true once the character
demonstrates strength and intelligence throughout the story not hiding behind a male figure to
keep her alive during the competition or her life.
Therefore, given the analysis of the work, it is possible to conclude that it this trilogy,
mainly in the first novel, the protagonist Katniss Everdeen developed, in deed, a feminist
behavior throughout the story. The development of this behavior had as factors the economy
and the oppression caused by income concentration. Also, this change is unaware because
Katniss does not have an idea of what feminism is nor has this fight for equality as her main
goal from the beginning. Actually, the character has private motivation such as protect her
family and her love interests Gale and Peeta Mellark.
Another point to be considered is the economical aspect. Katniss wins a prize in the
end of The Hunger Games and, together with the money, she also becomes famous. However,
the financial status did not change her position as an oppressed woman because after the
games, she was still subjected to dress and behave like the rich men wanted, and she
continues to be objectified as well as the other girls and boys who are harvested for the next
Hunger Games. This shows that oppression does not have its main source in economy or
socioeconomic classes, even though they play an important role in sexist societies, but in
other beliefs perpetuated through the years and ensured by cultural movements.
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LITERATURA E SOCIEDADE EM NOITE SOBRE ALCÂNTARA
Thaynná Camilla Martins Matos1
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Resumo
O romance Noite sobre Alcântara, de Josué Montello, apresenta dois aspectos muito importantes da sociedade: o
lado que envolve a política, o capitalismo, a escravidão, dentre outros assuntos recorrentes na narrativa, e outro
lado mais descritivo da sociedade de antiga Tapuitapera, dando ênfase à época em que a cidade entra em estado
de decadência, com fazendas de arroz e algodão abandonadas em meio ao mato que crescia no lugar nas
plantações. O romance se constitui como um resgate dos costumes da sociedade predominante daquela época.
Como pão de fundo, ocorre um relacionamento estéril entre Natalino (nome bastante simbólico em meio à
decadência da cidade) e Maria Olívia. Ambos não conseguem materializar um relacionamento; nem entre eles.
Será usado como fundamentação teórica o livro Literatura e Sociedade, de Antonio Candido, que explica a
função, e também a relação da sociedade no romance. A proposta dessa comunicação é esclarecer, com o suporte
do livro de Candido, não somente os detalhes sociais presentes no romance, mas também as relações de poder
presentes entre o sistema patriarcal de fins do século XIX no Maranhão.
Palavras-chave: Literatura. História. Sociedade. Romance.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo propõe-se a investigar as relações sociais presentes no romance
Noite sobre Alcântara, de Josué Montello. Usa, como fundamentação teórica, as ideias de
Antônio Candido, no livro Literatura e Sociedade.
Busca compreender como se forma a estrutura social da narrativa montelliana e como
ocorre o jogo de poder entre as personagens.
No segundo tópico, procura-se fazer uma apresentação da noção de Literatura e
Sociedade apresentada no livro de mesmo nome do sociólogo, literato e professor Antonio
Candido.
No terceiro tópico, procura-se fazer uma correlação entre as obras Noite sobre
Alcântara, de Josué Montello, e Literatura e Sociedade, de Antonio Candido, utilizando a
obra de Candido como ponto de partida para tentar explicar determinados aspectos literários e
sociológicos presentes no romance de Montello.
2. LITERATURA E SOCIEDADE
A literatura e a sociedade, segundo Candido, devem ser relacionadas, não para apontar
aspectos e problemas sociais, mas sim para criarem um vínculo e se espelharem uma na outra.
E em sua obra, ele faz uma análise da contribuição das ciências sociais no estudo literário, sem
esquecer-se de falar da forma mais pura e simples da importância da crítica literária.
O estudo sobre como a obra de arte forma e modela o meio, cria seu público alvo, seus
canais de penetração, agindo em sentido inverso ao das influências externas, fica nas mãos de
algumas das tendências mais vivas da estética moderna. Vale a pena lembrar que a atuação dos
fatores sociais varia conforme a arte considerada e a orientação geral a que obedecem às obras
(cf. Candido, 2008). Pois, ao encaramos os fatores no bloco da estrutura social, nos valores e
nas técnicas de comunicação, iremos nos deparar com a necessidade de particularizar seu
campo de atuação, de acordo com Candido. A obra depende única e exclusivamente do artista e
das condições sociais que determinam a sua posição.
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Só seremos capazes de compreender a literatura se fizermos uma união do texto e o seu
contexto em uma interpretação, sendo esta íntegra. É importante sabermos que os fatores
externos (o social) é muito importante, pois passa a desempenhar um certo papel na estrutura da
obra, tornando-se interno. Faz-se necessário estabelecermos uma distinção entre as disciplinas,
lembrando-se também de que quando se trata de sociologia da literatura, o tratamento externo
dos fatores externos é legítimo, pois este tipo de estudo não põe em questão o valor da obra,
mas sim tudo aquilo que é condicionamento (cf. Candido, 2008).
Para fixar melhor as ideias e nos ajudar a delimitar terrenos, Candido tenta enumerar as
modalidades mais comuns dos estudos de tipo sociológico em literatura, oscilando assim entre
a sociologia, a história e a crítica de conteúdo.
O primeiro tipo de estudo sociológico viria a ser composto por todos os trabalhos que
procuram criar uma relação entre o conjunto de uma determinada literatura, um gênero, um
período, com as condições sociais. Este é o método mais tradicional e começou a ser delineado
por volta do século XVIII “que encontrou porventura em Taine o maior representante e foi
tentado entre nós por Sílvio Romero”. A melhor característica desse estudo é o esforço para
diferenciar com clareza de uma maneira generalizada, um arranjo, o que vem a facilitar a
compreensão das sequências históricas e traça o panorama das épocas (cf. Candido, 2008). Já o
seu maior defeito está justamente na sua dificuldade de mostrar verdadeiramente a ligação
existente entre as obras e as suas condições sociais. Daí quase sempre surge uma composição
paralela, no qual o estudioso deve enumerar os fatores, analisar as condições políticas,
econômicas, e posteriormente falar sobre as obras segundo suas intuições e seus preconceitos
herdados, sendo assim incapaz de fazer uma ligação entre as duas ordens de realidade.
Os estudos deste tipo ficam ainda mais decepcionantes quando o estudioso,
deixando a tarefa de relacionar com a sociedade o conjunto de uma literatura, ou um
gênero, transporta o referido paralelismo à interpretação de obras e escritores
isolados, que servem de mero pretexto para apontar aspectos e problemas sociais,
cuja exposição não precisaria dessa mediação duvidosa, - como é o caso do livro de
Heitor Ferreira Lima sobre Castro Alves (CANDIDO. Literatura e Sociedade, p. 19).

O segundo tipo, pode ser considerado como o tipo mais simples e comum, consistindo
em determinar as semelhanças entre aspectos reais e os que aparecem no livro, este tipo é
composto pelos estudos que procuram verificar como as obras espelham ou representam a
sociedade, relatando os seus mais variados aspectos.
Diferente do segundo tipo que é mais voltado à sociologia básica do que a critica
literária, o terceiro é simplesmente sociologia, fundamentando-se no destino da obra, sua
aceitação, etc., ou seja, no estudo da relação entre a obra e seu público.
Exemplo conhecido é o ensaio de Lewin Schücking, no Handwörterbuch der
Soziologie, de Vierkandt, SOCIOLOGIA DO GOSTO LITERÁRIO, mais tarde
posto em volume e traduzido em várias línguas. Apesar do renome, não passa uma
indicação das pesquisas a serem feitas neste sentido.
Há outros de teor menos sistemático, e em compensação mais ancorado nos fatos,
como Le Public et la Vie Littéraire à Rome, de A. M. Guillemin. Fiction and the
Reading Public, de Q. D. Leavis, explora a função da literatura junto aos leitores.
Quando o autor aborda o problema histórico da aceitação pública através do tempo,
surge uma variante baseada nos levantamentos tradicionais da erudição; é o que se
observa igualmente em estudos similares de literatura comparada, como o Byron et
le Romantisme Français, de Edmond Estève (CANDIDO. Literatura e Sociedade, p.
20).

O quarto tipo ainda se encaixa dentro da sociologia, este se encarrega dos estudos
sobre a posição e a função do escritor no meio social, buscando sempre fazer uma relação
entre a sua posição com a natureza de sua produção e as mesmas com a sua organização da
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sociedade. Podemos citar diversas obras, que se encaixam neste tipo, nos mais variados
campos, como por exemplo: no campo da literatura, a monografia de Alexandre Beljame
sobre o homem de letras no século XVIII na Inglaterra; no campo histórico, Henri
Brunschvicg, com sua obra intitulada La Crise de l’État Prussien à la Fin du XVIII Siècle
analisando o papel e a situação dos intelectuais na formação da sociedade alemã moderna,
entre outros.
O quinto tipo é o desdobramento do anterior, busca investigar a função política das
obras e de seus autores, geralmente com um intuito ideológico. Podemos usar como exemplo
o trabalho do filósofo italiano Galvano della Volpe, que teve seu trabalho visto como uma
alternativa ao marxismo gramsciano.
E, finamente, o sexto e último tipo, mas não menos importante, é direcionado para a
investigação pautada nas hipóteses das origens, da literatura em geral ou de alguns
determinados gêneros. Podemos citar como exemplo, o estudo sobre as raízes sociais da
tragédia grega de George Thomson, intitulado Aeschylus and Athens (Esquilos e Atenas, em
português) que foi conduzido pelas diretrizes do marxismo.
Todas estas modalidades e suas numerosas variantes são legítimas e, quando bem
conduzidas, fecundas, na medida em que as tomarmos, não como crítica, mas como
teoria e história sociológica da literatura, ou como sociologia da literatura, embora
algumas delas satisfaçam também as exigências próprias do crítico. Em todas notase o deslocamento de interesse da obra para os elementos sociais que formam a sua
matéria, para as circunstâncias do meio que influíram na sua elaboração, ou para a
sua função na sociedade (CANDIDO. Literatura e Sociedade, p. 20).

Ao nos questionarmos sobre a influência do meio social sobre a obra de arte, devemos
nos questionar também qual a influência da obra de arte sobre o meio. Só assim seremos
capazes de chegar a uma “interpretação dialética” (cf. Candido, 2008), passando assim por
cima do caráter mecanicista das que geralmente predominam. E, segundo Candido, essas
perguntas são fundamentais para a análise sociológica. “Algumas das tendências mais vivas da
estética moderna estão empenhadas em estudar como a obra de arte plasma o meio, cria seu
público e as suas vias de penetração, agindo em sentido inverso ao das influências externas”
(Ibidem). Podemos notar essa preocupação na obra estética de Malraux.
O presente artigo, partindo dos pressupostos de Candido, tematizará preferencialmente o
primeiro aspecto, mas desconsiderar o segundo. A primeira tarefa consiste, portanto, em
questionar as possíveis influências do meio sobre a obra. Duas respostas tradicionais são
possíveis, segundo Candido, para este tipo de investigação: a primeira tem como objetivo
estudar até que ponto a arte é expressão da sociedade; a segunda consiste em investigar até que
ponto a arte é social, ou seja, é engajada ou interessada nos problemas sociais.
Para Candido, afirmar que a literatura exprime a sociedade tornou-se hoje uma
obviedade, praticamente um senso comum. Porém, segundo o autor, houve uma época em que
estudar a arte por esse viés foi uma completa novidade. No caso particular da literatura, as
primeiras manifestações deste tipo de estudo se deram no século XVIII, a partir de filósofos
como Vico, a notarem a relação da arte literária com as civilizações, as culturas de cada povo;
Voltaire, filósofo francês iluminista, notou o mesmo em relação às instituições; Herder, filósofo
alemão, em relação aos diferentes povos. Mas, segundo Candido, Madame de Staël, na França,
talvez tenha sido quem primeiro sistematizou a verdade, aceita universalmente hoje, de que a
literatura é um produto social (embora com suas particularidades e especificidades), através da
qual se exprimem as condições sociais e culturais de cada civilização que a utilizou como
ferramenta de expressão do pensamento, do sentimento e da visão de mundo.
O século XIX, conforme assinala Candido, não foi além dessa constatação. Nesse
contexto, Hippolyte Taine (1828-1893), crítico e historiador francês, introduziu o conceito de
momento, considerado mais rico por Candido, o qual conseguiu completar as noções de meio e

502

raça, empregadas por todos os seus antecessores. Contudo, conforme afirma Candido, não se
chegou a conclusões e resultados críticos muito profundos, os quais consistiram simplesmente
em avaliar a medida em que a arte corresponde à realidade social, cultural, histórica e racial.
Dessa forma, muitas análises superficiais foram empreendidas, tentando reduzir a arte à
descrição dos estilos sociais de vida e dos interesses ideológicos de determinados grupos ou
classes, o que, segundo Candido, é pouco satisfatório. Um exemplo dado por Candido é um
livro sobre Martins Pena, escrito pelo historiador e crítico literário Sílvio Romero, alinhado ao
determinismo de Taine, no qual apenas descreve os tipos humanos criados pelo teatrólogo
brasileiro, indicando somente como tais tipos humanos eram o reflexo da vida social brasileira.
Já a segunda tendência, ainda conforme Candido, tem como foco a análise do conteúdo
social das obras. Este tipo de análise parte, principalmente, de temas e motivações de ordem
moral ou política, através da qual procura-se afirmar ou simplesmente deixar implícito que a
arte deve manifestar tais conteúdos, os quais são a própria medida do valor artístico das obras.
Segundo Candido, tal tendência é mais "afirmação de princípios do que hipótese de
investigação" (CANDIDO, p. 21).
No entanto, o sociólogo moderno percebe que as duas tendências afirmam que a arte é
social, em dois sentidos:
[...] depende da ação de fatores sobre o meio, que se exprimem na obra em diversos
graus de sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, modificando
não somente a sua conduta, mas também a sua concepção do mundo, ou reforçando
neles o sentimento dos valores sociais. Isso parte da própria natureza da obra e
independe do grau de consciência que possam ter a respeito os artistas e os
receptores de arte (CANDIDO, p. 21).

Contudo, segundo Candido, a sociologia moderna tem como foco de interesse a
análise dos diferentes tipos de relações e dos fatos estruturais conectados à vida artística, seja
como causa ou como consequência. Até mesmo a dita literatura hermética, cuja linguagem é
considerada socialmente incompreensível, manifesta, aos olhos do estudioso crítico,
fenômenos linguísticos que também são fenômenos sociais, sobretudo para o sociólogo, da
mesma forma que a poesia política ou o romance de costumes. O estudo de caso da criação de
uma linguagem pouco acessível aos leitores, a qual causa uma enorme diferenciação entre os
grupos de iniciados, em geral provoca uma série de efeitos positivos e negativos nas diversas
correntes de opinião. Mas o fato é que todo fenômeno de linguagem é um fenômeno social:
Se encararmos os fatores presentes em bloco na estrutura social, nos valores e nas
técnicas de comunicação, veremos logo a necessidade de particularizar o seu campo
de atuação. Tomemos os três elementos fundamentais da comunicação artística –
autor, obra, público – e vejamos sucessivamente como a sociedade define a posição
e o papel do artista; como a obra depende dos recursos técnicos para incorporar os
valores propostos; como se configuram os públicos. Tudo isso interessa na medida
em que esclarecer a produção artística, e, embora nos ocupemos aqui principalmente
com um dos sentidos da relação (sociedade > arte), faremos as referências
necessárias para que se perceba a importância do outro (arte > sociedade). Com
efeito, a atividade do artista estimula a diferenciação de grupos; a criação de obras
modifica os recursos de comunicação expressiva; as obras delimitam e organizam o
público. Vendo os problemas sob esta dupla perspectiva, percebe-se o movimento
dialético que engloba a arte e a sociedade num vasto sistema solidário de influências
recíprocas (CANDIDO, p. 20).

Segundo Candido, a posição social é um aspecto da estrutura da sociedade. Portanto, é
importante investigar a posição social do artista, do escritor, atribui um papel específico ao
criador de arte, pois esta define não apenas sua posição na escala social, envolvendo-o em
termos individuais, mas da mesma forma a formação de grupos de artistas em torno de uma
causa e de uma crença artística. Candido afirma ainda que é necessário indicar a sucessão do
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surgimento individual do artista na sociedade, e definir qual é a sua posição e papel, qual a
configuração destes. Na sequência, é necessário estabelecer as condições que diferenciam os
grupos de artistas entre si. Por fim, é necessário constatar como tais grupos se organizam nas
sociedades estratificadas, em termos de classes, castas, etc:
A obra depende estritamente do artista e das condições sociais que determinam a sua
posição. [...] A poesia das sociedades primitivas permite avaliar a importância da
experiência quotidiana como fonte de inspiração, sobretudo com referência às
atividades e objetos fortemente impregnados de valor pelo grupo. À medida que fala
deles, o poeta assegura a sua posição de interprete, num sentido que a nós poderia
frequentemente parecer anestético (CANDIDO, p. 23).

artigo.

A partir de agora, aplicaremos estes pressupostos ao estudo do objeto do presente
3. LITERATURA E SOCIEDADE EM NOITE SOBRE ALCÂNTARA

A obra Noite em Alcântara, de Josué Montello, pode ser melhor compreendida com o
apoio da obra Literatura e Sociedade: Estudos de Teoria e História Literária de Antônio
Candido, pois, Montello utiliza diversos fatores, sendo estes baseados nos estudos de teoria da
sociedade e na história, na construção do seu romance.
No romance, o narrador nos mostra a sociedade da época com bastante propriedade, e
em determinados momentos utiliza-se de sua descrição para fazer uma crítica à sociedade
daquela época, que era extremamente capitalista, indo assim, além do simples e tradicional
romance. Mas vale a pena ressaltar, que seu enfoque não é simplesmente para os problemas
sociais de uma sociedade capitalista, como também vincular o romance (literatura) e a
sociedade, fazendo assim com que um se espelhe noutro.
A obra enfoca um dos aspectos mais relevantes da história da antiga Tapuitapera, que é
a sua decadência. A cidade, que era um dos principais centros aristocráticos do Maranhão na
época imperial, começa a ruir após os homens, incluindo os escravos, serem enviados para a
guerra e deixando assim a cidade sem sua principal mão de obra. As fazendas começaram a
serem abandonadas, em seguida as casas da cidade, e aos poucos a cidade deixou de ser a
cidade que era conhecida por habitantes ilustres e sua sociedade manipuladora que era
constantemente envolvida com política e economia.
Já a tarde esmorecia quando entraram nas terras verdes da Flor-da-Mata, que
Natalino prontamente identificou pelas duas sumaumeiras gigantes à esquerda da
estrada, depois das voltas de um igarapé. Com a roseta da espora, picou de leve a
ilharga do cavalo, e passou à frente do pajem:
– Este caminho eu conheço – anunciou, jubiloso.
Mas só ao fim de outra légua de mata cerrada, além do pequeno córrego da
Paciência, avistaram a casa-grande da fazenda, à hora em que a luz desmaiada do
longo dia de chuva se toldava com as primeiras sombras do entardecer.
Meu Deus! Era aquilo agora a casa da fazenda?
[...]
– Foi se acabando aos poucos, sinhozinho – replicou o mulato gordo, de olhos
sanguíneos, num fio tímido de voz. – Primeiro, deu a bexiga, e levou mais da metade
dos pretos. Outros fugiram por este mundo de meu Deus, com medo da peste. Eu
mesmo perdi a mulher e dois filhos. Os carros de bois que vinham buscar o açúcar e
a farinha, para embarcar para São Luís, deixaram de aparecer por aqui. Perdemos
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três safras, uma atrás da outra. Cansei de mandar recado para o Visconde, e ele não
me apareceu. Começou a faltar ferramenta; a roda do moinho quebrou; até o sal
acabou. Dos cento e doze negros que eu tinha, hoje só tenho seis, e assim mesmo
com dois no fundo da rede (MONTELO. Noite sobre Alcântara. p. 121-123).

O narrador em Noite Sobre Alcântara conhece muito bem determinadas personagens,
como no caso de Maria Olívia, mostrando todos os seus temores, desejos e conflitos mais
intensos, em outros casos ele exerce a função de observador, como, por exemplo, no caso de
Natalino, onde os seus pensamentos, por mais que descritos, ainda são um mistério para o
leitor.
Natalino é um homem descrente, e muito perturbado, que após ter ido para a guerra, e
não pensa duas vezes antes de tomar suas decisões. O que o torna um personagem
extremamente conflituoso tanto com sua família, quanto com a sociedade de Tapuitapera. O
mesmo acontece com Maria Olívia, que é uma moça de família rica, e é julgada por andar a
cavalo na cidade, é questionada por não ter se casado, por ler livros considerados impróprios
para as moças, entre outras coisas. Mesmo com o apoio de seu pai, Olívia percebe os olhares de
reprovação da sua própria mãe e da sociedade em relação aos seus atos, que eram considerados
desonrados diante olhar patriarcal dos cidadãos da cidade, que era extremamente conservadora.
– Maria Olívia, tu lês mesmo essa gente? Voltaire, Montesquieu, Rousseau,
Benjamin Constant, George Sand? Isto não é leitura para moça. Nem mesmo para
rapaz. É bom que ponhas forro no vidro destas estantes. Do contrário, muita gente
vai-se escandalizar contigo. (MONTELO. Noite Sobre Alcântara. p. 61).
– E não há mais pudor? E não há mais vergonha? Nesse caso, o mundo está de
pernas para o ar. E tu, depois de oito anos de ausência, mal chegas, queres inventar
modas? Por que não sais de carruagem? Ou de cadeirinha? É assim que sempre
andaram as moças daqui. O culpado de tudo é teu pai, que te dá corda. Alcântara
inteira vai-te reprovar, se apareceres na rua em cima de um cavalo, e ainda mais com
esta fantasia. (MONTELO. Noite Sobre Alcântara. p. 62).

Fazendo uma breve análise, partindo do ponto de vista sociológico, a sociedade descrita
no livro de Montello é extremamente capitalista, envolvida na política e economia, e sentia-se
superior às demais cidades. É possível ver um exemplo disso em:
Desse modo, à mesma época, e com a mesma imponência, os dois palácios
começaram a ser construídos: um, no Largo do Carmo, defronte da igreja; outro, na
esquina da Rua Grande com a Rua Direita, quase ao lado da igreja. Do palácio do
Largo do Carmo encarregou-se o Capitão João Saraiva; do outro, o Alferes Lobato.
E como uma obra ficava perto da outra, o tinido das pás, o bater dos martelos, o
quebrar das pedras, o rolar dos carrinhos de mão, o ruído dos serrotes, a pancada das
talhadeiras, desde que o dia apontava até a noite alta, sob a luz dos archotes, como
que respondiam, com os negros de dorso nu misturando as pedras no azeite de peixe,
cavando as valas dos alicerces, aprumando as paredes de uma braça.
Alcântara, durante meses seguidos, não parecia ter outro assunto, nas conversas do
adro, nos cavacos da botica do Pires, nos desafios dos cegos na Calçada do Jacaré. E
apesar da crise que já havia diminuído o número de carruagens na cidade, sempre o
Capitão e o Alferes recolhiam dos correligionários as pesadas contribuições para a
construção de seus palácios (MONTELO. Noite Sobre Alcântara. p. 139).

Também é possível ver isso, no momento em que os homens decidem ir para a guerra
lutar e tentar trazer dela, histórias de honra e glória para Tapuitapera.
No decorrer do livro é possível ver a relação construída por Montello entre o romance e
a sociedade nele descrita. Fazendo-nos refletir sobre essa relação próxima entre os dois, sem
exagerar a realidade nele relatada ou na descrição dos personagens. No momento em que Maria
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Olívia e Natalino se encontram pela primeira vez, suas famílias já pensam no casamento dos
dois e nas vantagens dele, enquanto Olívia e Natalino não veem de forma alguma um ao outro
como possíveis pretendentes.
O romance entre os dois começa a se desenrolar após Maria Olívia tentar casar-se com
um golpista e este ser preso, e Natalino supostamente engravidar a filha do padre da cidade.
Situações distintas uma da outra e que certamente causaram um grande impacto na sociedade
ordeira de Alcântara. Ela acaba se conquistando por Natalino e vice-versa. Vale a pena ressaltar
que, neste ponto da história, os pais de ambos já haviam falecido.
Na obra de Montello os momentos onde os personagens se lembram do seu passado são
extremamente notáveis. Como, por exemplo, nos momentos onde Natalino se relembra do que
viveu durante a guerra, dos amores e momentos vividos com mulheres que se relacionou. E o
mesmo acontece com Maria Olívia, lembrando constantemente dos momentos vividos no
tempo de escola em Paris e do seu amor proibido com sua amiga.
A decadência de Alcântara é inevitável, principalmente depois de tudo que ocorreu. E
aos moradores que resistiam e não abandonam a cidade, restavam apenas lembranças e a triste
realidade.
De repente, com o olhar parado, como suspenso no ar, mudou de pensamento. Se ia
embora, por que não ficava ali mais um dia, como lhe sugerira o Florindo? Andando
o tempo, Alcântara se sepultaria sob suas próprias ruínas. O mato viçoso, que
ameaçava alastrar as suas toiceiras e as suas moitas pelo perímetro urbano, já subira
ao beiral de muitas casas fechadas, crescendo nos telhados com um ar triunfante.
Que custava a ele, Natalino, ver raiar ali o século XX, se aquele largo, aquelas ruas,
aquelas casas, aquelas fachadas de azulejo, aquelas igrejas, aqueles mirantes,
aquelas sacadas de ferro, tudo aquilo ia desaparecer? (MONTELO. Noite Sobre
Alcântara. p. 362).

No fim da trajetória, Natalino deixa a cidade de Alcântara, inclusive ele chega a
convidar Maria Olívia para partir junto com ele, mas ela desde o princípio se recusa a deixar a
cidade. Nos últimos parágrafos da obra, Natalino é surpreendido por Olívia:
– Olhe quem está chegando, Major.
Na luz desmaiada, que já ia se toldando de uma leve sombra, Natalino divisou, toda
de preto, num vestido de rendas que lhe descia para os pés, a figura alta da Maria
Olívia. [...] E todo o seu corpo esguio apoiava-se no castão de ouro da bengala, com
um ar de estudada elegância, parada, como à espera de que ele a viesse buscar.
Ao primeiro momento, Natalino alarmou-se:
– Ela vem comigo! – exclamou.
Mas, passado o instante de assombro, soube ser fidalgo: levantou-se do banco,
caminhou para Maria Olívia com uma expressão alvissareira E à medida que subia
ao seu encontro, mais jubilosa ela lhe parecia no seu velho traje de Paris.
Ao beijar-lhe a mão, perguntou-lhe:
– Vamos juntos para São Luís?
– Não, Natalino. Já lhe disse que fico Alguns têm de ficar. Vim para lhe dizer adeus.
Natalino lhe deu o braço, solícito, emocionado, sentindo que Maria Olívia afrouxava
a pressão do corpo sobre a bengala, para apoiar-se nele. E vieram descendo devagar,
passo a passo, calcando com cuidado as pedras da ladeira, enquanto as primeiras
sombras da noite vinham caindo sobre o silêncio de Alcântara. (MONTELO. Noite
Sobre Alcântara. p. 412-413).
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4. CONCLUSÃO
Conforme foi visto ao longo do artigo acerca da representação social no romance de
Josué Montello, as teorias que tratam da relação entre literatura e sociedade em muito
ampliam e aprofundam o olhar sobre o romance brasileiro, sobre a narrativa que aborda
questões históricas e sociais, como é o caso do romance Noite sobre Alcântara.
As personagens que transitam na narrativa dialogam e representam a cultura e a
história de uma sociedade que chegou ao mais alto grau da civilização econômica,
considerando o contexto do Maranhão, mas que sofreu uma forte recessão com seu sistema
agroexportador.
O cenário, a economia, os valores sociais, os tipos alcantarenses, a política, enfim,
tudo é refletido na narrativa, de maneira a se explorar as vísceras de uma sociedade da
segunda metade do século XIX.
Trata-se de um romance que abre as cortinas e explora a trajetória dos seres dessa
encantada cidade outrora chamada de Tapuitapera.
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MITO, LOGOS E LINGUAGEM: REFLEXÕES HERMENÊUTICAS
Arthur Vinícius Miranda Furtado
Resumo:
Tomar a relação entre mitos e logos, principalmente em face da atual conjectura da filosofia contemporânea,
significa adentrar na esfera do debate acerca da ressignificação da razão. Ora, a formulação “Do mito ao logos”
tão comum nas analises da pré-história da filosofia, mostra não mais que um pré-juízo moderno que vê na razão
um contra-conceito do mito. Longe de tal acepção, a filosofia da linguagem oriunda do pensador alemão Hans
Gadamer, percebe na compreensão um fenômeno que não se limita a uma análise lógico-semântica, mas que
contem e adentra em todos os fenômenos linguísticos herdados na tradição, entre eles o mito. Dá-se assim, que o
principal objetivo desse trabalho é trabalhar a concepção do mito como expressão de verdade. Para isso partimos
da “liberação da verdade” presente em Verdade e método (1960) que visa, tomada a linguagem como estrutura
da compreensão, deslocar a razão para abarcar os fenômenos do Dasein humano. Nesse sentido, nos orientamos
pelos ensaios Mito e Razão (1954) e Mito e Logos (1981), onde o filósofo alemão desenvolve o tema do mito,
para desmistificar a dicotomia mito e razão. Com isso podemos reconhecer os ensinamentos que a literatura
mítica nos comunica, não como ensinamentos de segunda importância, mas como acréscimos do nosso ser.

1- A COLOCAÇÃO DA PERGUNTA PELA RAZÃO DIANTE
DA EXPRESSÃO “DO MITO AO LOGOS”
Antes de uma simples exposição de conceitos, apeteço-me a utilizar como ponto de
partida para esse trabalho uma expressão comumente vivenciada nos manuais e nas aulas
básicas de filosofia: A expressão “Do mito ao Logos” pretende significar a passagem situada
no contexto da Grécia Antiga, que de fato nunca ocorreu completamente, da consciência de
mundo, - que se sustentava na tradição oral e religiosa- para a consciência de mundo
fundamentada pelas categorias da razão. Ora, o que é definitivo no significado dessa
expressão, não é tão somente, a ideia da existência duas consciências, mas, no entanto, na
ideia de “superação” e de “antítese“ entre elas. Porém, diante do problema fundamental da
contemporaneidade, o problema da existência da ciência moderna, essa expressão carece de
ser revisada. Ora, mas qual é a relação entre o problema da ciência moderna e a ideia de
superação e dicotomia entre as categorias de mito e logos?
Bem, o fato é que a concepção de razão, que é o desenvolvimento moderno do que
era o logos, que fundamenta a ideia de uma ciência moderna, se relaciona, nesse contexto,
diretamente com a ideia de método. O método na episteme moderna (o método das ciências
naturais) visa, antes de tudo, abstrair do contexto de verdade, todas as concepções que não
satisfazem as suas exigências de um conhecimento puro. Diante disso, o método moderno
transforma todas essas concepções em concepções mitológicas. Nesse sentido, a expressão
“do mito ao logos” não representa, tão somente, uma concepção grega, mas também, um
preconceito moderno.153 O fato, é que tal expressão significa o modo como nós alienamos a
nossa experiência de mundo perante uns com os outros e com a natureza, diante da autoridade
anônima que soa pela ciência. Sucessivamente, a crítica se faz perante a ideia comumente
estabelecida de razão e método.
Mas o que garante a fundamentação da nossa experiência de mundo? Para responder
essa questão, o filosofo alemão Hans Gadamer (1900-2002), visa uma “liberação da questão

GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método II: complementos e índice. Petrópolis RJ: Vozes; Bragança
Paulista SP Edítora Universitária São Francisco, 2011. PAG 255
153

508

da verdade através da experiência da arte”154, como está presente no primeiro capitulo de sua
obra capital, Verdade e Método (1964). Gadamer coloca diante desse problema o tema da
linguagem da arte como médium para se pensar a verdade da experiência do eu-tu no mundo.
É de se esperar que em face disso o mito apareça como uma figura de primeira importância.
Ora, que experiência mundana é tão fundamental para se pensar a relação do homem no
mundo, pela linguagem, que a experiência mitológica? Desse modo cabe-se colocar a questão
da razão perante a sua relação com o mito.
Mas qual o sentido da pergunta pela razão? Colocar a razão em questionamento
garante repensar as suas categorias perante uma perspectiva tanto histórica como efetiva. Ora,
é certo que a reflexão gadameriana sobre verdade e método pode até não representar uma
reflexão que quer dizer “verdade contra o método”, mas significar ampliar os horizontes da
razão para além do que o método estabelecido reduziu. Desse modo, a pergunta sobre a razão
na perspectiva da relação com o mito pretende defender essa relação, não como uma
dicotomia, mas como duas categorias que se entrelaçam.
2- O PROBLEMA DA PASSAGEM DE “MITO AO
LOGOS” PARA “MITO E RAZÃO”
O questionamento que aqui quero chamar a atenção se situa historicamente a partir do
fenômeno do esclarecimento. Gadamer aponta três ondas de esclarecimento 155 que
fundamentaram a ideia que temos de ciência e consequentemente a ideia da relação de mito e
razão. A primeira onda de esclarecimento se encontra no contexto da Grécia antiga, no século
V a.C, que acarretou no movimento da sofistica radical. Tal onda proclama a primeira
diferenciação do que se pretende entender por mito enquanto revés de um logos: “Logos”,
desde Heráclito e Parmênides significa “enumerar, reunir” de modo que está totalmente
atrelado ideia racional dos números, o mito, pelo contrário, não tem como fim, demonstrar, na
realidade é próprio da ideia do mito um acolhimento do dito, apenas convencimento. O mito
nesse sentido é fábula, de modo que não pode se tornar verdade por meio do logos.
Mesmo tendo em vista tal diferenciação, a concepção grega do logos ainda coloca a
concepção mítica de maneira positiva. Isso se dá pelo fato de que a concepção grega de logos
se liga a pura racionalidade. Ou seja, não depende, em nenhuma instancia, da comprovação
empírica. Diante disso, a mitologia, no uso retórico/poético da palavra tem um valor
reflexivo, quando que convence sem nenhuma necessidade empírica, da mesma forma que o
logos. Desta forma, existe uma intima relação entre o mito e logos, pelo qual podemos
constatar na defesa de Aristóteles da poesia, e no uso, sempre frequente, de Platão pela
mitologia.
A concepção de logos, no entanto, entra em derrocada antes mesmo do fim da segunda
onda de esclarecimento do século XVIII, que culminou na revolução francesa: A passagem de
logos para razão e sua oposição ao mito passa pela concepção medieval de veritas. Isto
porque foi o cristianismo, que na pregação do Novo Testamento, empreendeu pela primeira
vez uma critica radical ao mito. O mundo da consciência mitológica onde os Deuses
habitavam junto aos homens foi entendido como um mundo demoníaco em face do Deus do
além. O mundo, a partir do entendimento cristão, era o mundo do ser não verdadeiro do
homem que busca redenção. Tal forma de operar faz com que a concepção medieval lance as
bases para o conceito moderno de ciência, na medida em que, concedida ao homem a razão
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ele passe, a partir da imagem científica, a tornar a natureza calculável e dominável por meio
do seu saber. O que foge a isso, no entanto, é algo mitológico.
Nesse sentido, pode até parecer contraditório o fato de que a ultima onda de
esclarecimento situada no século XX resultasse na religião do ateísmo. Esta onda, não
apresenta nenhum desenvolvimento da concepção de razão, pelo contrário, faz com que seu
valor seja questionado, como observa Gadamer;
Nós precisamos considerar como um desafio particular o fato de
justamente essa última onda, a onda mais radical do esclarecimento,
ter conduzido a formas e estratégias de formação de opinião humanas,
que são introduzidas artificialmente, isto é, com fins ligados ao estado
ou com fins de dominação, assim como o fato de ter sido transferido
para essas estratégias por assim dizer de maneira ilegítima a dignidade
de uma validade mítica, ou seja, de uma validade que não carece de
nenhuma certificação anterior.156
Desse modo, o conceito de mito começa a se assemelhar com o conceito de razão:
Observa-se isso diante da aparente desnecessidade de certificação dos seus fins. Isso se dá
pela própria relação, moderna, de razão e método. A razão que opera a partir da ciência da
técnica, que não vê nenhuma ética em seu agir, transformou tanto o mito como contra-conceio
da razão, como, em seu fim mais radical, transformou o modo de agir dessa razão em mito. A
razão, nesse sentido, opera tendo uma autoridade centrada nas opiniões artificiais dos
mecanismos de poder, e se consiste hoje em um mito inautêntico.
A irresgatabilidade dessa exigência por conhecer racionalmente todo o real significa
o fim da metafísica ocidental e conduz a uma desvalorização do próprio conceito de
razão. A razão não mais a faculdade da unidade absoluta, ela não é mais a a
apreensão das ultimas metas incondicionadas. Ao contrário, o termo “racional”
designa agora a descoberta dos meios corretos para fins dados, sem que a
racionalidade dessas finalidades seja ela mesma comprovada. Com isto, a
racionalidade do aparato da civilização moderna é em seu cerne derradeiro uma
razão irracional, uma espécie de levante dos meios contra os fins predominantes- em
suma, a liberação daquilo que denominamos “técnica” em todos os âmbitos vitais 157

A razão que coloca o mito aquém da perspectiva de verdade, se vê impelida de sua
própria pretensão de liderança. O que visualizamos é a dependência da razão perante o poder
econômico, social, estatal e superior. Percebemos hoje que a ideia absoluta de razão é uma
ilusão. Razão só pode ser razão enquanto uma razão histórica e real. Nesse sentido ela é senão
resposta, da mesma forma como os mitos eram respostas. Razão é intepretação de uma nova
crença, de uma crença que nasce na nossa vida histórica.
Desse modo a colocação da pergunta sobre a face histórica foi feita. Carecemos agora
de uma efetiva relação do mito e razão. Essa relação deve provim da recolocação das
156
GADAMER, Hans Georg, 1900-2002. Mito e Logos in: Hermenêutica da obra de Arte. São Paulo: Editora
Martins Fontes. PAG 66

GADAMER, Hans Georg, 1900-2002. Mito e Razão in: Hermenêutica da obra de Arte. São Paulo: Editora
Martins Fontes. PAG 61
157

510

estruturas, da razão como dissemos anteriormente. Isso que dizer na realidade colocar de volta
a pergunta pelo sujeito que pensa diante do fracasso do método em abarcar a verdade das
coisas. Desse ponto temos que apresentar a hermenêutica filosófica como o fundamento que
garante a verdade das coisas. “O ser que pode ser apreendido é linguagem” representa um
impulso máximo da fundamentação da verdade das coisas tendo como médium a linguagem
da arte. Ora, o que queremos dizer é que, na realidade, a razão é ela mesma, estética. Assim
partindo do médium da linguagem devemos colocar a questão da “liberação da questão
verdade” diante da perspectiva mito e razão, tendo como já certo, o fracasso da razão
metodológica.
3- LINGUAGEM E MUNDO
A colocação das categorias da razão tendo como médium a linguagem necessita
suceder do entendimento hermenêutico de linguagem enquanto experiência de mundo. Esta
concepção parte do pressuposto de que a linguagem é humana, tal como de que o homem
essencialmente possui mundo. Esses dois pressupostos se entrelaçam na medida em que
entendemos que o mundo está aí para o homem e esse está ai se constitui linguisticamente.
Isso não quer dizer outra coisa, senão, que toda a linguagem é ela mesma, uma visão de
mundo.
Quando um homem nasce ele já nasce em um mundo pré-determinado, e prédeterminado linguisticamente. Linguagem e Mundo se relacionam de modo que o mundo só é
mundo diante de uma linguagem e linguagem só é linguagem na medida em que apresenta o
mundo. Ter mundo não é outra coisa, senão, que ter linguagem. Mundo aqui é diferente que
meio ambiente. Mundo pressupõe liberdade, liberdade para escolher nomes, para ir além. Isso
porque o homem sempre está preparado para ir além do seu meio ambiente de maneira
linguística.
Linguagem é liberdade também. Porque em relação ao mundo de sentido, podemos
falar a mesma coisa de diferentes formas. Só que linguagem é somente linguagem no diálogo.
E diálogo só é diálogo como entendimento. Linguagem é a efetivação, nesse sentido, de uma
comunidade vida. Mundo é o chão pelo qual efetivamos nossa compreensão uns com os
outros. Todas as formas de comunidade são comunidades linguísticas.
Nossa experiência de mundo traz em si, em princípio, uma perfectiabilidade infinita,
mas em cada visão de mundo ocorre sempre um significar o em si do mundo, e fora
do mundo humano linguístico não temos mundo: dai a ambiguidade da expressão
“mundo em si” como se para nós existisse algum mundo fora da linguicidade. O
mundo é a totalidade a qual se relaciona a nossa experiência linguisticamente
esquematizada158

A linguagem de mundo não é, por fim, um objeto. É o todo que nunca pode ser
abrangido ao mesmo tempo. Além de tudo ele é anterior a qualquer razão. Já somos em um
mundo linguístico antes mesmo de começarmos a compreender. A compreensão é assim uma
compreensão linguística que tem um mundo como base
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4- A UNIVERSALIDADE DO PROBLEMA HERMENÊUTICA: A RAZÃO NA
LINGUAGEM.
A colocação da questão da razão no médium da linguagem tem seu cerne na
concepção de preconceito. Preconceito, longe da acepção positivista, que o pensa como um
elemento alheio que inibe o desenvolvimento da razão tem, aos moldes da hermenêutica,
outra acepção. Preconceito aqui é a condição necessária para toda compreensão. Isso que
dizer, que aos olhos da hermenêutica, toda concepção é preconceituosa. Tal afirmação não
possui nenhum valor negativo, pelo contrário.
Como isso opera? O preconceito, que chega até nós por meio da tradição é
efetivamente um estado de primeira compreensão. Isso não quer dizer que ele permaneça. Na
realidade, o preconceito se efetua diante de uma dialética, pelo qual chamamos de dialética da
pergunta e da resposta: Tendo como objeto, por exemplo, um mito, nossos preconceitos
elaboram uma pergunta que fazer requerer desse objeto uma resposta, e tal fenômeno opera
sucessivamente.
Tal relação, preconceito e tradição, diz, claramente, da própria condição humana. O
homem é um ser interpelado pela tradição. Nesse sentido toda compreensão desse homem
participa de alguma forma da tradição que ele faz parte. Acontece que essa tradição forma um
horizonte que a partir da dialética da pergunta e da resposta se soma com o horizonte que vem
do objeto, em um processo que chamamos de fusão de horizontes. Isso quer dizer que, o mito,
por mais que ele opere longe de ser um elemento puramente racional ao se chocar com o
horizonte, pelo qual somos nós, ele se torna um acréscimo do nosso ser.
Na realidade, o fato de os preconceitos, no sentido literal da palavra, constituírem a
orientação prévia de toda nossa capacidade de experiência é constitutivo da
historicidade da nossa existência. São antecipações de nossa abertura para o mundo,
que se tornam condições para que possamos experimentar qualquer coisa, para que
aquilo que nos vem ao encontro possa dizer algo. De fato isso não quer dizer que
estejamos cercados por um muro de preconceitos, e que somente permitiríamos o
acesso a quem mostrasse seu passaporte, contendo a seguinte inscrição: aqui não se
diz nada de novo. Ao contrário, é bem-vindo o hospede que promete nos trazer algo
novo para a nossa curiosidade.159

Essa relação se dá na forma de um diálogo. Como se toda a natureza fosse um livro
pelo qual lemos e dialogamos com ele. E esse diálogo nunca se dá por completo, porque
sempre percebemos no livro o aspecto da novidade, tanto em nós como nele, e a partir disso
sempre entramos nesse processo de fusão de horizontes. Isso é colocado também a partir de
meios históricos: A história que nos interpela pela tradição sempre é ressignificada. Nesse
sentido, produzimos uma história de efeitos. Esses efeitos da história atingem tanto a nós
como nós o atingimos. Um exemplo caro disso é o fato de que um leitor de Hesíodo hoje, não
é o mesmo da antiguidade, isso diz do modo infinito da obra mitológica que sempre tem algo
a nos dizer.
A razão é nesse sentido linguagem. Isso acontece como uma tradução. Diante do todo
de sentido que chega até nós diante da palavra, essa mesma é única. E isso consiste no aspecto
universal da hermenêutica, “tudo aquilo que fica de não dito quando se diz algo”. O mito,
tendo esse processo como referência, opera de forma diferente da concepção de razão
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metodológica. O mito é, antes de tudo, uma referencia clara do que seja tradição. Nesse
sentido ele é o aspecto primordial de toda a cultura e se assim, de toda compreensão. Claro
que isso significa que nós somos totalmente atrelados com toda a tradição mítica que nos
precede. Nesse sentido ele é uma verdade, a verdade pelo qual nós somos, e de nenhuma
forma é uma verdade de segunda instancia. Nesse sentido, falar que toda compreensão é
preconceituosa também consiste em falar que ela é, de fato, mitológica, no sentido que ela
parte sempre dessa tradição.
O fato de uma verdade própria se tornar apreensível no mito exige certamente o
reconhecimento da verdade dos modos de conhecimento que se acham fora da
ciência. Estes não podem continuar sendo repelidos para o interior do caráter não
imperativo de meras configurações de fantasia. O fato de experiência de mundo da
arte possuir uma imperatividade própria e de essa imperatividade ser similar à
verdade artística da experiência mítica é algo que se mostra em seus pontos
estruturais comuns160

De fato, tendo como moldes a linguagem, a razão se efetua efetivamente a partir do
mito. Desse modo, razão e mito se entrelaçam de modo que uma se desenvolve, não
abstraindo a outra, mas a partir dessa. Nesse sentido, a colocação da razão nos moldes da
linguagem nos apresenta um modo diferente de pensar a concepção mitológica. Cumpre-se
notar que o modo pelo qual o mito se relacionava com o logos não se desliga dessa
compreensão, o uso retórico-poético da palavra poética, que era tão caro para os pensadores
do logos, reclama aqui novamente seu caráter dialético. O mito nos chama para o ser a partir
da sua beleza (Kalon). Este fator faz com que nós ao termo contato com essa obra, sejamos
jogados a um confronto com o nosso próprio eu. É como se o mito disse-se “você precisa
mudar sua vida”. E isto consiste na verdade do mito. Em ultima instancia, a consistência do
mito se figura na não necessidade de ser uma verdade arbitrária. O mito abre um campo de
compreensão que nos interpela. O mito é por fim, uma resposta à existência humana. Você
conquista, com a abertura que ele te dá uma autocompreensão e logo em seguida, uma
superação dessas. O mito é verdadeiro também por isso, por ultrapassar a razão.
5- CONCLUSÃO: A EXPERIÊNCIA MITOLÓGICA COMO
EXPERIÊNCIA HERMENÊUTICA
Pensar a experiência mitológica como uma experiência de verdade significa romper
com as bases mais derradeiras da concepção de razão como “pensamento que pensa a si
mesmo”. Esse rompimento além de um rompimento epistemológico é um rompimento
político. Rompimento que lança bases para se pensar a verdade do homem. Homem passa,
nesse sentido, a requerer a validação da sua existência como uma existência em um mundo.
Como se pode imaginar uma sociedade que não reconhece as bases culturais de todos os
homens como experiência de verdade?
Ora, a expressão “Do mito ao logos” que alienava a nossa experiência da tradição em
nome da verdade dita pelos mecanismos de poder da ciência agora carece de ser reformulada.
Porque, em realidade, não existe uma dicotomia, nem mesmo, uma superação em torno dessas
duas categorias, o que existe sim é um diálogo fundamentado pelos meios históricos de
efetuação.
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A tradição que agora é validada hermeneuticamente possibilita a volta de fenômenos
que pela lógica científica foram abandonados. Entre eles estão à concepção de autoridade e a
concepção de senso communis. Tais concepções só se sustentam em uma consciência que
valide a verdade da tradição. Diferentemente dos significados que eles ganharam diante da
tradição científica sua acepção original possui outra formulação.
Senso communis quer dizer “senso de comunidade” aquela consciência que, da mesma
forma que o mito, não carece de justificação, mas que possibilita a sustentação de um
pensamento social que possa edificar os laços de certa comunidade. A autoridade caminha no
mesmo sentido. Autoridade não se comprova por meio de justificações prévias, mas sim, por
meio de uma aceitação que diz do modo como essa sociedade reconhece um individuo.
Nesse sentido podemos perceber a importância de uma reabilitação como essa. Em
face dos problemas que o próprio modo de entender a realidade pelos contemporâneos
causou, a volta de uma validação das categorias que, por uma vez, sustentaram os laços da
comunidade mundial pode acrescentar na busca por um senso, que signifique um
estabelecimento do eu sempre em comunicação com o tu;
REFERÊNCIAS
GADAMER, Hans Georg, 1900-2002. Hermenêutica da obra de Arte. São Paulo: Editora
Martins Fontes, 2010
GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método. Petrópolis RJ: Vozes; Bragança Paulista SP
Editora Universitária São Francisco, 2015.
GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método II: complementos e índice. Petrópolis RJ:
Vozes; Bragança Paulista SP Editora Universitária São Francisco, 2011
OLIVEIRA, Manfredo A. de. Reviravolta
Contemporânea. São Paulo: Edições Loyola 2015.

514

Linguístico-Pragmática

Na

Filosofia

MOVIMENTOS SILENCIADOS: A PERSONAGEM FEMININA
JAPONESA, HANA, NO ROMANCE
O JARDIM JAPONÊS, DE ANA SUSUKI
Francisca Lailsa Ribeiro Pinto161
RESUMO: A presente pesquisa enfoca os movimentos da personagem feminina japonesa, “Hana”, na produção
em prosa de O Jardim Japonês, da escritora brasileira contemporânea Ana Suzuki. Tais movimentos sugerem a
família, a educação e o casamento, os quais emergem de universos ficcionais formados predominantemente por
personagens japonesas e nipo-brasileiras. Partimos do pressuposto de que a produção literária brasileira com
personagens femininas nipônicas foi, ao longo de séculos, parcialmente silenciada pela tradição e pelos costumes
culturais da família patriarcal. Nesse ensejo, nossa análise se desenvolverá à luz das representações de gênero no
texto literário. No que se relaciona às fontes da fundamentação teórica, nos serviremos da crítica feminista, para
tanto as contribuições de Michelle Perrot (2003), Ruth Benedict (1972), Susan Okin (2008) entre outras leituras
oferecerão importantes diálogos na construção do tecido proposto. Nossa intenção é dialogar com as
representações da personagem feminina, “Hana”, por meio do texto literário. E, ao entrarmos em contato com a
leitura de O Jardim Japonês, de Ana Suzuki, adotamos o entendimento de que a personagem assume uma
perspectiva feminina que evidencia as relações de gênero, e que merece, portanto, ser analisada, sob a postura
reflexiva de abordar as diferenças explícitas na relação entre homem e mulher, às vezes naturalizados apenas
como aspectos biológicos. No romance, os movimentos da personagem são porventura descritos em tom poético,
mas sua origem reflete o perfil da mulher japonesa na sociedade. Nossa proposta, evidentemente, não se esgota
em nossas leituras tendo em vista as possibilidades oferecidas pelos texto literário.
PALAVRAS-CHAVES: Personagem feminina japonesa. “Hana”. Movimentos silenciados. Ana Suzuki.

1. A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES JAPONESAS NA LITERATURA
BRASILEIRA
Na literatura brasileira a representação da mulher japonesa, desde a chegada dos
imigrantes nipônicos as terras brasileiras até os nossos dias, tem sido, parcialmente,
apresentada pelos costumes que envolvem o patriarcado. Essa peculiaridade é o que justifica
nosso trabalho, vinculado aos estudos sobre gênero e literatura. Por meio da ficção, adotamos
a voz feminina japonesa de “Hana”, nas páginas de O Jardim Japonês, da escritora brasileira
Ana Suzuki por visibilizar as tensões surgidas no espaço cultural cujo sistema de gênero, na
maioria das vezes, privilegia o ser masculino.
Quanto ao silêncio da voz feminina abordaremos os movimentos que sugerem a
família, a educação e o casamento, os quais emergem da ficção e se mostram na personagem
japonesa. Tal abordagem evidencia-se por interpretarmos que ao longo de séculos a produção
literária brasileira com personagens japonesas tenham sido, por vezes, silenciadas pelos
moldes patriarcais. No que se relaciona às fontes da fundamentação teórica, nos serviremos da
crítica feminista. Concomitantemente, a análise da personagem feminina japonesa, “Hana”,
no romance brasileiro se dará também por meio do exame da forma pela qual se opera a
construção do sujeito feminino no que concerne ao questionamento e pensamento
naturalizado à existência feminina.
Em relação a literatura, esta reforçou o espaço social de gênero por meio das
representações da imagem da mulher construídas em diferentes culturas e relacionadas as
diversas formas de exploração como corpo-objeto, sedução e beleza, dotes domésticos e a
fragilidade física. Na literatura brasileira pouco se apresenta o que a mulher pensa ou sente, a
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principal questão é o corpo e são raras tê-las como protagonistas/heroínas do romance. Isto é
reforçado na representação literária da nossa mulher negra, africana que ainda é pintada na
paisagem de seu passado, sendo o corpo, apenas, objeto de bel-prazer e procriação. Nos textos
da literatura brasileira podemos citar A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, O cortiço, de
Aluísio de Azevedo, Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, dentre outros. Com isso, é
possível observar numa leitura mais detalhada da literatura brasileira a ausência da imagem da
mulher negra, africana como mãe e/ou personagem protagonista de uma família negra,
africana, o que porventura é recorrência em mulheres/personagens brancas em contexto geral.
No entanto, a partir do momento em que há produções de escritores que apresentam a
personagem feminina (negra, africana, asiática, judia...) no cenário da literatura brasileira,
outras representações da imagem da mulher são criadas. Estas vozes até então silenciadas
passam a “existir” e assumir papeis na sociedade; deixam de ser objeto de representação de
um outro para serem sujeito protagonista de sua história.
Essas discussões relacionadas a tendência de gênero corroboraram na escrita de textos
literários relacionados as representações da mulher em diversas culturas. Desse modo, aqui,
nos é pertinente esclarecer que os costumes e tradições do Japão entram em cena na literatura
brasileira no final do século XIX e início do XX. Com o advento das relações diplomáticas
entre o Brasil e o Japão, em decorrência da imigração japonesa para este solo com destino as
fazendas de café do Estado de São Paulo, produz-se incialmente uma literatura de cunho
histórico, com poucas personagens nipônicas, e sem a voz dos nipo-brasileiros, mas sim de
uma memória limitada à (auto)biografia das comunidades de japonesas.
Quanto à produção brasileira, o destaque na crítica literária é Sonhos Bloqueados, de
Laura Honda-Hasegawa (1991); em relação a questão histórica é O imigrante japonês, de
Tomoo Handa (1987) – trabalho acadêmico que documentou a trajetória da presença japonesa
no Brasil. E, entre a ficção e a realidade temos o livro Corações sujos, de Fernando Morais
(2000), adaptado para o cinema com o mesmo título por Vicente Amorim (2011).
Em relação as publicações de escritoras nisseis162, temos uma produção romanesca a
partir da década de 80 com: Ipê e sakura: em busca da identidade, de Hiroko Nakamura, Sob
dois horizontes, de Mitsuko Kawai, Canção da Amazônia, de Fusako Tsunoda, Horas e dias
do meu viver, de Chikako Horonaka; além dos escritos de autoras brasileira a partir dos anos
60: O japonês de olhos redondos, de Zulmira Ribeiro Tavares, O amor é um pássaro
vermelho, de Lucília Junqueira de Almeida Prado, Flor de vidro (Garasu no hana), Jonetsu –
a terceira cor da paixão, O jardim japonês, de Ana Suzuki, sendo, este último, corpus de
nossa análise. Outros exemplos dessa representação da cultura japonesa na literatura
brasileira, quanto a fase contemporânea, são: O sol se põe em São Paulo, de Bernardo de
Carvalho, Rakushiha, de Adriana Lisboa, e O único final feliz para uma história de amor é
um acidente, de João Paulo Cuenca.
Como podemos perceber, a produção brasileira com personagens japonesas é
tímida163, voltada ao contexto da imigração, mas considerando a literatura como elemento
transformador de um país, acreditamos que o presente estudo contribuirá para algumas
respostas. É importante lembrar que o recorte da nossa pesquisa vislumbra a personagem
feminina japonesa na literatura brasileira, uma vez que ainda é pouco interpretada e estudada
no meio acadêmico. As contribuições de Michelle Perrot (2003), Ruth Benedict (1972), Susan
Segunda geração dos imigrantes japoneses nascido no Brasil.
Em contrapartida, há uma presença notável de temas japoneses na atual literatura brasileira – sem que os
autores tenham ligação biográfica com o Japão –, um fenômeno certamente ligado ao centenário da imigração
japonesa no Brasil, em 2008, mas que apresenta leituras, interpretações e representações da cultura japonesa bem
variadas, complexas e “integradoras” dessa temática no contexto literário brasileiro. São leituras do Japão que
ainda têm ligação com a dimensão histórica da imigração japonesa no Brasil e com questões da identidade
brasileira, mas que tratam principalmente de significados universais das culturas japonesa e brasileira no
contexto do século XXI. (VEJMELKA, p. 215-16, 2014).
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Okin (2008) entre outras leituras oferecerão importantes diálogos na construção do tecido
proposto.
2. AS SEM-VOZ DA FICÇÃO LITERÁRIA
No Brasil, localizar a produção literária de escritoras que versam sobre as personagens
japonesas é um trabalho que apresenta algumas dificuldades, pois há pouca preservação dos
seus textos. Além disso, os poucos escritos disponíveis nem sempre ganharam uma nova
publicação, quando não, algumas editoras já foram extintas, impossibilitando o acesso ao
texto literário. Por isso, talvez, a literatura com personagens femininas japonesas pouco se
interpreta, e com o passar dos anos menos debatemos sobre essa voz na ficção.
Por isso, esse debate nos instiga também a reconstruir as representações sociais sobre
a mulher japonesa na sociedade, contestando as já existentes e repensando suas imagens que
assumiram e assumem, porventura, em comunidade. Para tanto, a representação é um
processo histórico, fomentado pelas relações de poder. Com isso, podemos pensar que essas
mulheres questionam uma identidade posta como unitária em relação ao gênero. Nos
romances de literatura brasileira com personagens japonesas, notamos que a figura da mulher
nem sempre é apresentada, mas sim representada pela figura do “outro”, o ser viril. Em O
Jardim Japonês, nossa personagem não é objeto da escrita literária, todavia é a representação
de uma das sem-voz da ficção literária.
Em virtude disso, de acordo com o pensamento de Michelle Perrot em Os silêncios do
corpo da mulher, o ser mulher há muito tempo é o esquecido por parte da História. O silêncio
que evoca de sua voz é impressionante. Começa primeiro pelo corpo, assumindo a função
apenas de reprodutor e, até mesmo no discurso poético, suas curvas são realçadas enquanto
objeto de desejo, calado. Afinal, ser mulher é calar-se e não falar dele. O pudor da sem-voz é
marca de sua feminilidade. Assim, a literatura de Ana Suzuki mostra uma mulher como objeto
a ser descrito, esta constitui-se por meio das representações da personagem “Hana” e
podemos considerá-la como uma identidade feminina japonesa.
As/os escritoras/es que escrevem romances com personagens femininas japonesas
apresentam características semelhantes entre elas. Citamos “Kimiko”, do romance Sonhos
Bloqueados (Laura Honda-Hasegawa) e “Kimie”, do romance Nihonjin (Oscar Nakasato) por
mostrarem, assim como Ana Suzuki com “Hana”, uma narrativa em seio patriarcal, cujo
discurso descrito ronda pelos precedentes históricos que não dispensam a construção vedada
ao ser feminino, ou seja, sua única função é servir seus familiares quando necessitarem, ser
educada em função dos costumes e tradições sociais, casar e ser uma boa esposa para seu
marido e uma boa mãe para seus futuros filhos.
Conforme o olhar de Michelle Perrout sobre o ser mulher, percebe-se nos romances
mencionados que a figura feminina povoa uma tendência para o delinear romântico, cuja
essência é fomentada no fluxo da história, não só no pudor cerrado pelo corpo que se cala,
mas também na realidade social imposta, o que lhe acrescenta a marca de feminilidade de
gênero. Dessa maneira, são assuntos recorrentes na literatura brasileira com personagens
japonesas o casamento como sua salvação na vida, a procriação como uma afirmação de
mulher e a família como a base patriarcal de educação. Geralmente, tais personagens são
silenciadas, seus pensamentos isolados, e quando não aguentam o fado morrem. De fato, para
tais mulheres o que podemos notar em algumas narrativas é a falta de voz, esta refugiada em
seus delírios na busca de um voo de liberdade.
Com base nessas proposições, nosso olhar se voltará à análise da personagem feminina
japonesa “Hana”, no romance O jardim japonês, e suas representações restritivas de ser
mulher refletidas sobre o tempo. Por meio do estudo do texto literário, o qual remete a
momentos distintos da voz feminina na literatura brasileira, da análise das construções da
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mobilidade do sujeito feminino na narrativa, pretende-se refletir, sob a perspectiva dos
estudos de gênero, os aspectos culturais referentes ao ser homem e o ser mulher, naturalizados
socialmente, mas disfarçados sobre um sistema sexista.
Amparadas numa crítica feminista, buscaremos estudar como o romance escrito por
Ana Suzuki se constrói a partir de uma visão feminista que é projetada no mundo. A crítica
literária feminista discute as relações de gênero, com suas múltiplas possibilidades de
representação implicadas a identidade cultural. E, além destas reflexões propõe-se também o
resgate de personagens femininas japonesas silenciadas, deixadas em segundo plano, pela
tradição e representação menor na literatura, que reproduzem um discurso “neutro” patriarcal.
Ana Suzuki, escritora contemporânea, brasileira, casada com o imigrante japonês
Tadao Suzuki, poetisa e romancista, tem a preocupação em divulgar nos seus romances a
cultura nipônica. Por meio de sua produção literária sobre a temática dos imigrantes
japoneses, apresenta uma visão alternativa da cultura nipônica representada por personagens
integradas aos costumes brasileiros. Suzuki contribui também com seu olhar autoconsciente
sobre a cultura do outro, de quem estudou para se fazer compreender, uma vez que prefaciou
no romance O jardim japonês estas palavras:
Em 1972, casei-me com Tadao Suzuki, de Fukushima-ken, Japão.
Embora o amasse, não conseguia entender algumas de suas atitudes.
Mas compreendi que nossas diferenças eram de ordem cultural, e
revolvi estudar a cultura japonesa a fundo, a fim de salvar nosso
casamento. (SUZUKI, 1986, p. 158).
As sensações resultantes desse contato de Suzuki com o outro em seu texto literário,
desde as primeiras páginas da ficção, trazem à tona inquietações suscitadas pela leitura do
prefácio do romance acima mencionado para os quais tentaremos refletir. Ao buscarmos
informações sobre a escritora e sua produção literária deparamo-nos com personagens
femininas, que mesmo secundárias, apresentam a importância das especificidades da voz
silenciada marcadamente feminina, a partir da seleção de alguns trechos do romance.
A prosa literária com personagens femininas japonesas, de modo geral, é bastante
significativa, embora ainda não tenha sido analisada de forma merecida e tão pouco divulgada
nos meios escolares e acadêmicos. O que também nos motiva para, por meio desta pesquisa,
apresentarmos um estudo que contemple essa personagem japonesa. Para cumprir tal
propósito, selecionamos a personagem “Hana”, do romance O Jardim Japonês, de Ana
Suzuki. Nossa intenção é dialogar com as representações da personagem feminina pelo texto
literário. Desse modo, discorreremos a seguir sobre nosso objeto de estudo e os movimentos
silenciados da personagem japonesa com a possibilidade de constituirmos uma leitura
alternativa sobre o romance, e assim, contribuir com à crítica literária feminista.
2.1 FAMÍLIA: A VOZ PATRIARCAL DO ORIENTE NO OCIDENTE
Considerando a questão dos movimentos – família, educação e casamento – marcados
ao longo da vida das personagens femininas japoneses relacionado ao gênero – quanto a
realidade familiar e linguagem “neutra” (sem levar em conta a natureza patriarcal),
utilizaremos o pensamento de Susan Okin (2008, p. 306) quando nos esclarece que “a nova
teoria política quase não prestou atenção à família, e continua seus debates centrais dando
pouca atenção aos desafios do feminismo recente”, e de Ruth Benedict (1972) sob a tentativa
de entender a hierarquia japonesa imposta pela relação cultural homem e mulher.
Sobre o pensamento de Susan Okin (2008, p. 308), esta examina as relações de poder
que operam dentro dos limites da casa, da ausência de reflexão sobre a dicotomia
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público/doméstico, uma vez que “a maioria dos teóricos políticos contemporâneos continua a
mesma tradição das ‘esferas separadas’ ao ignorarem a família, e em particular a divisão do
trabalho que nela se dá, as formas de dependência econômica a ela relacionada e a estrutura
de poder”, isto é, parte claramente do pressuposto de que o chefe da família é o sujeito ele e
pouco se fala sobre ela, pretensão esta percebida na ficção literária e, de certa forma,
perpetuada na convenção da sociedade. O romance de nosso corpus é de cunho realista, e
produzem a ilusão de que a narrativa pode conter, supostamente, nuanças da história real, este
último também pode ser verídico. Dessa forma, podemos relacionar à vida familiar das
personagens femininas japonesas a falsa neutralidade de gênero, defendido por Okin, mas não
é de nosso interesse assumir uma postura de realidade, já que quando se trata de ficção
desconfiamos de suas próprias possibilidades.
Por via de regra, a personagem de ficção contemporânea de Ana Suzuki é concebida
como tradicional a cultura japonesa. Dessa maneira, a descrição poética de “Hana” nos causa
uma certa tensão entre entender a cultura do outro e a ordem social de defesa de gênero. Tal
personagem feminina mantem os costumes e tradições de seus antepassados por meio das
condições sociais do presente, insistindo para nós leitores uma constante recriação do passado
por meio da opressão que trava com valores culturais em família.
Notamos também que a personagem japonesa reage em alguns momentos à sua
realidade ficcional de forma equilibrada aos moldes nipônicos, em outros de modo instintivo
sem rebater o conflito com os seus parentes. E, quando procura subverter os valores culturais
japoneses, distancia-se do ambiente sociocultural que a afronta e desenvolve uma consciência
irônica que a ajuda a se adaptar à realidade imposta pelo sexismo.
Nas primeiras cenas do romance O jardim japonês, no Brasil, pós década de 30 do
século XX, o patriarca da família, Yoneda, engravida sua esposa “Hana”, de quarenta e cinco
anos, e associa o nascimento do bebê ao florescer de seu jardim japonês. O arranjo, bastante
comum aos preceitos românticos de conjuntura de uma família (não só japonesa), o qual
justifica-se na exigência feita ao corpo da mulher que enquanto tivesse condições de parir,
realizasse tal ato. Yoneda, deixa seus pais e irmãos no Japão rumo ao Brasil para cumprir seu
papel de homem e casar-se com “Hana”.
Quanto a “Hana”, sua dedicação e respeito ao pai (e avó) corresponde aos moldes
tradicionais japoneses em se respeitar os mais velhos e superiores; é uma hierarquia de
obediência, sobretudo a voz do patriarca. A partir das leituras de Ruth Benedict em O
crisântemo e a espada, no Japão, é por meio da família que são aprendidas as primeiras regras
de respeito de como bem se comportar em sociedade. Não se trata de gestos vazios, mas a
esposa se clina de diante do marido, os filhos perante o pai, os irmãos mais jovens ante os
mais velhos, e se for irmã, diante todos os irmãos. Em resumo, ao se inclinar profere ao o
outro o direito de intervir em suas decisões sobre as quais poderia decidir e o que recebe a
saudação assume responsabilidades concernentes à sua posição. No texto de Ana Suzuki,
podemos compreender a passagem como uma “hierarquia baseada no sexo” (BENEDICT, p.
48, 1972) da vida familiar, quando:
O caso é que o espírito do avô de Hana, conquanto indubitavelmente
vivo e nobilitado, não pudera socorrer a família durante a recessão
econômica de 1929, e o pai de Hana teve que vir para o Brasil com
seus irmãos, trazendo ainda seu genro Yoneda, que nunca pegara
numa enxada, e mais as tabuletas com os nomes dos antepassados,
para o devido culto aos seus espíritos. (SUZUKI, p. 20, 1986).
É possível fomentar no trecho o questionamento sobre a virtude (irônica) de nossa
personagem “Hana” por esta retribuir aos familiares o eterno débito com seus “superiores”,
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desde o Imperador, passado pelos pais, patrões. O narrador, bisneto de Yoneda, dedica
algumas páginas do romance a descrever a mínima liberdade dos movimentos de “Hana”. O
acesso que temos ao mundo da personagem é por meio da narração de outro, seus
pensamentos, às vezes, são silenciados pela construção do pensamento masculino que conduz
a história. Ao entramos em contato com os conflitos cotidianos dessa mulher, eterna
submissa, refletimos sua situação de dependência.
Além disso, o vínculo formal entre Yoneda e a família de “Hana” cria um grupo
econômico corporativo, o que favorecia aos imigrantes japoneses – quando desembarcaram
no Brasil – e tradicionalmente mantinham o sistema familiar como participantes do
empreendimento. E, mesmo a família de “Hana” adotando parcialmente os costumes
japoneses, os dois primeiros filhos tidos com Yoneda permaneceram na propriedade rural
depois que se casaram. Em tradição nipônica, é o que denominamos dozoku, uma corporação
de famílias baseado nas relações econômicas. Neste bojo, Tomoo Handa em O imigrante
japonês: história de sua vida no Brasil, no explica que:
(...) numa sociedade igualitária como a dos imigrantes japoneses (...),
o espírito de solidariedade imperava. Se alguém ficasse em apuros, em
consequência de uma situação incontrolável, os demais membros
tentariam socorrê-lo, como se o problema fosse da responsabilidade
de todo o grupo. (HANDA, p. 560, 1987).
Assim, já nas primeiras cenas do romance, a partir do fragmento literário, podemos
esboçar algumas interpretações presentes na representação da mulher japonesa e, aqui,
protagonizada pela personagem “Hana”. Adiante, será notório a visibilidade de seus bons
hábitos, de boa esposa e dona de casa, ou seja, a essência das virtudes feminina. A submissão
e o silêncio da esposa de Yoneda estão presentes em seu comportamento e gestos cotidianos,
os quais honram a figura da pureza feminina idealizado pela sociedade, e não apenas a
japonesa, mas que são suavizados pela costume da tradição da sociedade.
2.2 EDUCAÇÃO: O JARDIM NIPO-BRASILEIRO
Para discutirmos nosso propósito que envolve as questão de gênero, se faz necessário
ainda empoderar nosso pensamento a partir da histórias das mulheres, da crítica e do
movimento feminista, nos servindo como base e sustentação para alguns conceitos
importantes quanto ao discurso de identidade e gênero. Dessa forma, a partir das leituras do
texto de Joan Scott compreendemos o silenciamento das mulheres na história e também na
literatura, em que “grande parte da atual história das mulheres, mesmo quando opera com
conceitos de gênero, está voltada para as preocupações contemporâneas da política feminista”
(1992, p. 66). Scott aponta em seus textos o processo de luta do feminismo que configura na
reivindicação de mais recursos e na denúncia diante as desigualdades.
No que tange a História das mulheres, Joan Scott amplia o campo de
questionamentos, documentando em seu texto os aspectos da vida das mulheres, esses por
envolver uma evolução do feminismo para o gênero e sua conexão política enquanto ponto de
partida histórico. No entanto, é relevante ressaltar sua reflexão crítica em relação a narrativa
mal contada sobre “a história das mulheres e seu relacionamento, tanto com a política, quanto
com a disciplina da história” (1992, p.65). Á medida que nos deparamos com essa narrativa
entendemos sua não linearidade, mas sim sua complexidade quanto ao movimento feminista,
a posição das mulheres, e a história.
Cumpre dizer que, inegavelmente, a literatura brasileira com personagens femininas
favoreceu a discussão sobre os estudos de gênero, faz-se importante ainda destacar a nova
identidade coletiva das mulheres, cuja relação é articulada com o sujeito feminino debatido
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nos estudos culturais e pós-coloniais, refletido no texto de Liane Schneider. Há, nessas
mulheres, uma busca incansável por uma identidade própria, com um espaço demarcado pela
autonomia de seus valores, cujo patriarcado dita o homem como detentor do poder. Identidade
esta vista como identidades, no plural, por estar “constantemente em processo de formação, e
não como algo fixo, totalmente finalizado e determinado” (SHNEIDER, 2008, p. 17).
Nesse sentido, o jardim educacional de “Hana” fora nipo-brasileiro. Pode-se inferir
que é no seio familiar tradicional japonês de nossa personagem que os valores culturais de
como a mulher japonesa deve se comportar socialmente aparecem mais carregados
intencionalmente. Essa intenção toca no campo dos estudos de gênero, uma vez que é também
por meio da arte literária, do texto em si, que entramos em contato com os debates que
“assombram” a composição do meio social. Nesse ponto, nos interessa acrescentar que a
personagem feminina segue o modelo educacional japonês desde sua juventude e tenta
repassar o espírito nacional nipônico aos filhos, nem sempre com sucesso, afinal, Hana é
consciente da adoção aos costumes da nova pátria. Sobre a educação nipo-brasileira, num dos
trechos da obra é possível ler:
Os dias subsequentes mostraram que havia, para Akira, uma relação indissolúvel
entre o jardim e Namie, pois enchera-se de carinho também para com a pequena
irmã.
– Mais um para estragar Namie! – reclamava Hana.
E dizia-o seriamente. Hana, apesar da grande candura que guardava na alma, herdara
do pai a ideia de que era preciso educar os filhos com certa dureza, para que não
amolecessem antes as asperezas da vida. (SUZUKI, p. 57, 1986).

Como é possível constatar, um dos elementos que caracteriza a literatura com
personagens femininas japonesas na literatura brasileira é como elas pensam e se comportam
na ficção. Estas marcas literárias permitem-nos observar no romance que a educação familiar
de “Hana” descende das tradições imposta pela cultura de seus antepassados do Japão. Nossa
personagem, mesmo vivendo no Brasil já a algumas décadas, ainda é a típica mulher japonesa
para sociedade japonesa antes da restauração da era Meiji164: (quase) não protesta, riso
singelo, trabalha apenas em casa e, na maioria das vezes, a palavra final é da autoridade
masculina de Yoneda (o que fica nas entrelinhas).
Os movimentos cotidianos da vida da mulher japonesa são tocados aqui para demarcar
ainda mais as nuanças a crítica literária feminista, que, até então, tem passado despercebido
ao mesmo tempo em que se constrói. Com isso, esse fenômeno assume feição nas discussões
de Michelle Perrot (2003), Joan Scott (1992), Liane Schneider (2008) cujo passeio crítico
textual nos sugere o porquê dos silêncios e da invisibilidade do ser feminino. Destacamos que
nosso olhar se volta para a produção literária, sendo a personagem “Hana” a condição
primária deste estudo, além de abordar algumas questões de ordem crítica-social do perfil da
mulher.
2.3 CASAMENTO: A DESCOBERTA DO OUTRO?
Atentando ainda para a problemática da crítica literária feminista com advento do
conceito de gênero na “universalidade” da literatura, ressaltamos a importância dos textos de
Susana Funck (1994, p. 17) quando nos mostra o paradigma tradicional da experiência
literária: o homem dito universal. Mas, conforme a presença da mulher toma conotações
intelectuais diferentes do homem, questiona-se a prática acadêmica patriarcal. Dessa forma,
pretendemos questionar ainda em nossa análise a construção de gênero existente no romance
literário brasileiro, O jardim japonês, com personagens japonesas por meio do discurso do
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casamento, esta busca incansável do outro. E, se de um lado temos a crítica feminista, de
outro temos os textos literários que “mostram o processo de integração do nipo-brasileiro” e
“revela, também, que muitos traços culturais trazidos pelos imigrantes japoneses foram
conservados pelos seus descendentes. A predominância da autoridade masculina nas relações
familiares, principalmente (...)” (NAKASATO, p. 108, 2002).
Então, ao entrarmos em contato com a leitura de O Jardim Japonês, de Ana Suzuki,
adotamos o entendimento de que a personagem “Hana” assume uma perspectiva feminina que
evidencia as relações de gênero, e que merece, portanto, ser analisada, sob a postura reflexiva
de abordar as diferenças explícitas na relação entre homem e mulher, às vezes naturalizados
apenas como aspectos biológicos. No romance, os movimentos da personagem são porventura
descritos em tom poético, mas sua origem reflete o perfil da mulher japonesa na sociedade.
A personagem “Hana” é uma mulher issei165 de quarenta e cinco anos, casada com a
personagem-protagonista Yoneda. Podemos observar, por exemplo, nos primeiros
movimentos dela na narrativa a reflexão sobre a condição feminina, uma vez que é o marido
que, geralmente, narra suas atividades como a fala, de confirmação ou negação, ser sempre
depois de Yoneda; tarefas domésticas de fazer comida para os filhos; da rotina, quase, anual
da procriação; além do protagonista querer adivinhar o pensamento de “Hana”, o que
visualizamos na passagem seguinte do romance:
Que dizer de Hana, o que pensar dela? Além dos sonhos comuns de esposa e mãe,
impossível que não sonhasse preservar seus dentes até o fim da vida, porque
também era impossível que não soubesse que tinha o sorriso mais lindo do mundo.
(SUZUKI, 1986, p. 24).

No trecho acima podemos interpretar que embora Yoneda demostre afetividade ao
final de suas palavras em relação a Hana, há por trás de seu discurso a arcaica leitura do perfil
social da mulher (e não apenas a japonesa) centrado no patriarcalismo. O marido repete o
pensamento da tradição machista reservada execução da vida cotidiana da mulher, enquanto
esposa e/ou mãe, quais os possíveis sonhos de Hana? Primeiro, a personagem feminina só é
vista dentro destas posições sociais, e segundo, a sua voz é abafada, como se não possuísse
um só pensamento de escolha sobre seu próprio destino. O trecho apresenta uma das reflexões
que pairam sobre a rotina de mãe/esposa compreendido pelo senso comum como função
feminina.
Portanto, diante desses aspectos presentes no romance de Ana Suzuki e também
alguns movimentos da concepção feminina, tentamos verificar como se deu a representação
da mobilidade do sujeito enquanto representante de uma identidade feminina no corpus
selecionado. No romance, a construção da personagem “Hana” reflete alguns dos movimentos
que correspondem a produção literária com o tema mulher e literatura problematizado a partir
da crítica feminista. A relevância desta pesquisa reside no estudo da movimentação da
personagem feminina japonesa, viabilizando como se deu a construção da representação de
uma identidade feminina em meio aos movimentos (família, educação e casamento) marcados
ao longo da vida social, sobretudo no que tange a fundamentação teórica da crítica feminista.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O romance selecionado, O jardim japonês, de Ana Suzuki, apresenta uma personagem
feminina que confirma os modos de comportamento que afetam as sociedades. Por meio do
conhecimento da bandeira do feminismo em que se verifica as lutas de gênero, exige-se a
necessidade de contestar a ordem social e quebrar os tabus presentes na ideia de uma
“natureza” feminina. A tentativa de análise da narrativa compõe o pesado silêncio e
sofrimento de mulheres japonesas conhecidas apenas como sombras de seus maridos, vistas
apenas quando mãe, desejadas enquanto castas, puras e gentis.
Assim, a literatura também nos faz refletir sobre as relações sociais que causam
desconfortos humanos. Nesta pesquisa, somos conduzidos por uma narrativa que foge ao
cânone ocidental, mas nos proporciona amadurecimentos em relação a outra cultura, outros
mudus vivendi. Porventura, dentre as leituras, descobrimos outros textos literários com
personagens japonesas na literatura brasileira e percebemos que o romance selecionado possui
certa relevância no contexto literário brasileiro.
Nossa proposta, evidentemente, não se esgota em nossas leituras tendo em vista as
possibilidades oferecidas pelo texto literário. Por isso, nosso interesse foi realizar uma leitura
que considerasse os movimentos da personagem feminina japonesa, “Hana”, no romance de
ficção selecionado, uma vez que tencionamos interpretar algumas questões. Nesse sentido,
semelhante ao leitor, com suas próprias intervenções, também acreditamos que por meio deste
trabalho construímos algumas possibilidades de leitura do texto literário por meio dos
aspectos analisados.
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TERMOS E EXPRESSÕES DE PARINTINS-AM SOB O OLHAR DA
SEMÂNTICA
Francisco Bezerra dos Santos (UEA)
Maria Celeste de Souza Cardoso (UEA)
RESUMO: A língua é uma das formas de identidade de um povo, pode também representar
as características de uma sociedade, e sempre é suscetível a mudanças que ocorrem por
diversos fatores, tais como o tempo, o espaço, o nível cultural e a circunstância em que um
indivíduo se manifesta verbalmente. Na Semântica temos a oportunidade de pesquisar a fundo
os significados das palavras e perceber que o significado também está ligado ao contexto de
cada falante. Partindo desta conjuntura, o presente artigo faz uma análise semântica de termos
e expressões faladas na sociedade parintinense, já que Parintins apresenta variadas formas de
falares. Como arcabouço metodológico partimos de uma investigação de cunho bibliográfica
com estudiosos da temática em questão como Cançado (2012), Bagno (2001), Ilari (2001),
Labov (2008) e outros de igual relevância, e para a coleta de dados utilizamos a pesquisa de
campo realizada a partir de entrevistas com moradores do município. Espera-se com este
trabalho a divulgação e o conhecimento dos estudos semânticos, assim como a riqueza
vocabular existente em Parintins-AM.
PALAVRAS-CHAVE: Semântica. Termos. Expressões. Parintins.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Semântica é uma disciplina que ainda não é devidamente bem explorada no ensino
da língua. Esta é uma das áreas da Linguística que nos possibilita compreender melhor os
significados das palavras no contexto em que elas estão inseridas, pois é a partir dos
significados e dos sentidos que se melhor compreende a leitura de mundo. Foi pensando em
conhecer melhor o campo da Semântica e suas possibilidades que esta pesquisa objetiva fazer
um estudo semântico das expressões e termos utilizados em Parintins166.
Parintins apresenta uma grande quantidade de variações e termos que mudam
constantemente, devido ao processo evolutivo da língua, palavras utilizadas por adolescentes,
jovens e idosos que chamam a atenção pela peculiaridade existente neste local. Por isso, esta
investigação não busca somente se limitar apenas à Semântica da palavra, uma vez que para
se compreender e interpretar a palavra, não basta somente conhecer os significados, mas
também o contexto e as condições em que esta é falada pelos habitantes de um determinado
lugar.
O arcabouço teórico para esta investigação perpassa pela pesquisa bibliográfica com
estudiosos relevantes do âmbito da Semântica e a pesquisa de campo com coleta de dados
com os moradores da cidade de Parintins por meio de aplicação de questionários e entrevistas.
Coletar termos e expressões da cidade de Parintins é contribuir para a divulgação e
conhecimento de um dialeto que expõe inúmeras especificidades. Acreditamos na relevância
deste trabalho, pois estaremos contribuindo com os estudos da língua e ao mesmo tempo
servindo de base para outros estudiosos.
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2. SEMÂNTICA: BREVES CONSIDERAÇÕES
No campo da Linguística ao lado dos estudos fonológicos, morfológicos e da sintaxe a
Semântica também deve estar presente no ensino de língua materna, já que é com as palavras,
com os significados, com os sentidos que se lida constantemente na compreensão e leitura do
mundo. Márcia Cançado (2012), na obra Manual de Semântica define esta área como o estudo
voltado para a investigação dos significados das sentenças e, ao mesmo tempo, a autora nos
diz que a “Semântica não pode ser estudada somente como a interpretação de um sistema
abstrato, mas também tem que ser estudada como um sistema que interage com outros
sistemas no processo da comunicação e expressão dos pensamentos humanos” (p.21).
Ainda para Cançado (2008):
Todas as línguas dependem de palavras e sentenças dotadas de significados: cada
palavra e cada sentença está convencionalmente associada a pelo menos um
significado. Desse modo, uma teoria semântica deve, em relação a qualquer língua,
ser capaz de atribuir a cada sentença o significado (ou significados) que lhe(s) é
(são) associado(s) nessa língua. Portanto, uma teoria semântica deve não só
apreender a natureza exata da relação entre o significado de palavras e o significado
de sentenças, mas deve ser capaz de enunciar de que modo essa relação depende da
ordem das palavras ou de outros aspectos da estrutura gramatical da sentença (p.19).

Para Rodolfo Ilari (2001), uma das propriedades que empobrecem o ensino da língua
materna é a pouca atenção atribuída ao estudo dos significados. O tempo destinado a essa
temática é diminuto, comparado ao que se gasta com “problemas” como a ortografia, a
acentuação, a identificação de regras gramaticais de concordância e regência, e tantos outros,
que deveriam dar aos estudantes um verniz de “usuário culto da língua”. Ainda segundo o
autor, este descompasso é problemático quando se pensa na importância em que as questões
da significação têm, desde sempre, para a vida de todos os dias e no peso que lhe atribuem
hoje, com razão, em algumas ferramentas de avaliação preponderantes, como por exemplo, o
Exame Nacional do Ensino Médio, os vestibulares que exigem interpretação de textos e o
Exame Nacional de Cursos.
Dentro do contexto da Semântica não devemos nos restringir apenas à semântica da
palavra, já que, para a compreensão e interpretação de um texto, não basta apenas conhecer o
significado das palavras, mas também o contexto e as condições de produção do texto e os
aspectos internos e externos que lhe dão sentido. Sobre essa questão, Márcia Cançado (2012),
afirma que os falantes de uma língua têm algumas intuições sobre as características das
sentenças e de palavras e as maneiras como essas sentenças e palavras se pautam. A autora
nos dá um exemplo que representa muito bem o que foi dito. “Se um falante sabe o
significado de uma determinada sentença, intuitivamente, sabe deduzir várias outras sentenças
verdadeiras a partir da primeira” (p.21).
Por mais que se inicie pela semântica da palavra, o indivíduo dever saber que o
sentido não está limitado somente à palavra, mas a toda uma situação na ordem do discurso,
quando a palavra é de fundamental importância em todo o processo de comunicação. Sendo a
palavra um signo, como nos diz Bakhtin (2006), e como todo signo é ideológico, portanto,
tem uma significância e remete a algo fora de si mesmo, o que sugere dizer que sem signo não
existe ideologia. Dessa forma, a escolha, o uso de uma determinada palavra e não de outra,
por exemplo, em um determinado (con) texto, não se dá por acaso.
Conforme Barbosa (1998), as relações de significação entre elementos e conjuntos,
são muito mais complexas do que o ensino limitado tradicional deixa transparecer, como, por
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exemplo, o conceito de que existem sempre sinônimos perfeitos, ou seja, palavras cujos
significados se correspondem biunivocamente; da mesma forma, aplica-se esta concepção aos
antônimos, o que é outro equívoco.
É importante salientar que há uma dinâmica lexical e que ela reflete o contexto
sociocultural, como a criação de neologismos e os empréstimos linguísticos, e que por trás
disso existe um processo de concepção que passa pelo cognitivo até que se efetive na palavra.
Assim, o social, o político, e o cultural se refletem ideologicamente no léxico de uma língua e
não se trata de certo ou errado, apenas, ou mesmo de modismo na língua, mas de uma
necessidade que se apresenta dentro da língua. Dessa forma, entende-se que o sentido de um
texto pode não ser considerado superficialmente manifestado pelas palavras, mas sim nos
diversos níveis que o texto possui e nas relações que ele estabelece com o político-sóciocultural e as ideologias que o perpassam.
3. CONCEITO DE GLOSSÁRIO
O termo glossário é caracterizado como um pequeno dicionário que dá significações
de palavras antigas ou pouco conhecidas. Segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa
(2008), pode ser caracterizado também como vocabulário de termos técnicos ou específicos
de uma arte, de uma ciência, de uma obra. A origem do glossário vem desde a Idade Média e
Renascença utilizado para esclarecer os sentidos das palavras antigas ou obscuras encontradas
nos textos.
Utiliza-se o glossário para explicar palavras que foram utilizadas durante a obra e que
não são todas as pessoas que reconhecem seu significado. As palavras que aparecem no
glossário são geralmente pouco conhecidas em outras línguas, termos tecnológicos e também
línguas que já não existem mais.
Existem vários tipos de glossários que englobam diversas áreas científicas, ou seja,
cada ciência tem seus termos particulares e por isso deve ser esclarecido para o leitor que os
não conhece.
Como já mencionado, o glossário serve para registrar palavras e expressões. A partir
disso, compreendemos a necessidade de pesquisarmos e divulgarmos um estudo semântico e a
composição de um mini glossário sobre o modo de falar parintinense167. Acreditamos que este
trabalho é uma forma de resgatar e manter vivos esses termos para que outras pessoas possam
ter acesso a eles.
4. A ORGANIZAÇÃO DO GLOSSÁRIO
A linguagem é uma das características que difere os seres humanos dos demais seres, e
esta nos permite a oportunidade de expressarmos sentimentos, revelar conhecimentos,
apresentar nossa opinião frente aos fatos do cotidiano e, especialmente, promover nossa
inserção ao convívio social. Saussure (1969) corrobora com esta afirmação quando observa
que a língua é um conjunto de sistemas que se conectam para que os indivíduos possam se
corresponder dentro de um convívio social. Já a linguagem é uma tarefa natural ao homem e
permite-lhe constituir uma língua, caracterizada por ser um produto social da faculdade da
linguagem. Nesta mesma linha de pensamento, Labov (2008), nos diz que a linguagem é um
elemento fundamental para a prática comunicativa, pois é responsável por propor uma
dimensão conversacional entre membros de uma dada comunidade linguística.
Dentre os fatores em que a língua se relaciona, destacam-se os níveis de fala que são
dois: o nível formal e o informal. O nível formal se refere à escrita, quando esta se restringe às
167
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normas da gramática tradicional de um modo geral. Por isso não escrevemos da mesma forma
que falamos. Já o nível informal, por sua vez, representa a linguagem falada no cotidiano, das
conversas informais, etc.
No quadro do padrão informal da língua, estão as denominadas variedades
linguísticas, as quais representam as variações de acordo com as categorias sociais, culturais,
regionais e históricas em que são empregadas.
No contexto social e cultural do município de Parintins, muitos são os tipos de falares,
os quais se percebem pela mistura de povos que convivem em um mesmo espaço. Os tipos de
linguagem se diferenciam por diversos fatores como, por exemplo, a classe social, da qual
esses indivíduos fazem parte, a condição socioeconômica, a faixa etária, entre outros fatores
que enriquecem ainda mais a miscigenação de falares do homem parintinense.
Para a consolidação desta pesquisa utilizamos como metodologia a pesquisa de
campo, que nos possibilitou o conhecimento de inúmeros termos e expressões faladas pelos
moradores de Parintins. A coleta de dados foi feita através de entrevistas com alguns
moradores de várias faixas etárias, a pesquisa também se caracteriza como pesquisa
bibliográfica, na qual nos ancoramos em distintos estudiosos do ramo da linguística e
estudiosos que se dedicam a pesquisar termos e expressões populares.
Na coleta dos termos e expressões parintinenses nos deparamos com termos que já
estão incorporados na forma de falar do parintinense como as palavras Curumim – menino e
Cunhantã(e)– menina, palavras estas que advém do léxico indígena, uma vez que Parintins é
uma cidade que fundou-se com a influência de povos indígenas como os Sateré-Mawé, que
preservam sua língua até os dias de hoje.
Entre as palavras coletadas, encontramos um termo que chama a atenção, é a palavra
Visaje que pertence ao francês, que é utilizada em Parintins para caracterizar um ser
sobrenatural, ou assombração. Podemos chamar este fenômeno de empréstimo, isso acontece
em muitos idiomas muitas vezes para enriquecer o acervo lexical de uma língua, assim como
preencher uma falha na estrutura da língua que o recebe.
Além das palavras de outras línguas, há outras que só são utilizadas no próprio
município e tem um valor linguístico somente na região como a palavra Tricicleiro, um
veículo improvisado com uma bicicleta, utilizada por trabalhadores para o transporte de
cargas. Em meio às palavras não dicionarizadas encontramos uma variante que igualmente se
restringe ao contexto parintinense, é a palavra Flau (flal)168– refresco feito da poupa da fruta,
que em outros lugares é conhecido por din-din, sacolé, geladinho e outros, este termo é um
exemplo de variação geográfica, visto que em cada região é utilizado um nome diferente.
Um dos fatores que contribui para a variação linguística e para o surgimento de outras
palavras são os termos utilizados por jovens e adolescentes, os quais sofrem influência das
redes sociais e dos grupos dos quais fazem parte. Para esclarecer o que está sendo dito
tomamos como exemplo a expressão Pegar o beco, empregada para se despedir dos amigos.
Em contrapartida, há palavras que ainda são usadas por pessoas mais velhas, palavras que já
estão até em desuso como é o caso das palavras De fronte e Ilharga, que significa em frente e
ao lado.
Em meio às muitas palavras e expressões utilizadas pelos parintinenses, destacaremos
aqui um termo e uma expressão que possivelmente são usadas por pessoas do interior do
município como Tuíra, que denota pele suja, e a expressão Ficar de Bubuia empregada no
sentido de ficar à deriva em um rio, ambas foram coletadas na comunidade ribeirinha do Zé
Açú.

Linguisticamente este termo não apresenta uma grafia particular, assim podemos considerar as duas formas
corretas, pois se trata de uma palavra variante.
168
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Muitas foram as palavras e expressões encontrados no falar parintinense, termos
particulares do município e outras que podemos percebê-las em outros contextos, para
elucidar tal afirmativa observemos a tabela abaixo:
Termos e Expressões

Significados

Salmorado
Bajara
Rango
Babaca
Tesa
Tapado
Apedrar
Rapariga
Brechar
Tá de boa
Gaiato
Bafafá
Jirau
Tá na seca
Bacaba

Passado o sal.
Canoa com cobertura improvisada.
Comida .
Pessoa chata.
Pessoa forte, valente.
Ruim de compreensão.
Lançar algo.
Mesmo que puta.
Olhar pela fresta.
Sossegado.
Pessoa enxerida.
Muita conversas.
Estrado feito de madeira.
Falta de seca.
Fruto amazônico.

Jitinho

Coisa pequena.

Bacana

Pessoal, ou coisa.

Cortar

Falar mal de alguém.

Prosa
Será balado
Ilharga
Olha já!
Bagaca
Carapanã
Grelhar
Disque
Cum borra
Bora ver
A modo
Capar o gato
Zero Bala
Mura

Pessoa arrogante.
Mentiroso.
Ao lado.
Atitude surpresa.
Objeto, coisa.
Pernilongo.
Se sair bem em algo.
Algo incerto.
Com força.
Mesmo que “vai rápido”.
Expressa dúvida.
Ir embora, sair rápido.
Algo novo.
Pessoa envergonhada.

Caldo de Caridade

Caldo feito com farinha.

Bodado

Com muito sono.

Banzeiro

Ondas no rio.

É será?

Indica pergunta.

Catinga

Cheiro forte.
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Biqueira

Próximo da casa.

Alho

Pessoa chata.

Brocado

Pessoa com fome.

Biloto

Verruga.

Cum borra

Algo em grande quantidade.

Mulambo

Coisa velha.

pagar o pato

Pagar por ter cometido alguma coisa.

Enxerido (a)

Pessoa inquieta, brincalhão.

Parente

Amigo, colega.

Bicheira

Ferida.

Liso

Sem dinheiro.

Manazinha

Amiga, comadre.

Bagaço

Coisa sem valor, velha.

Escangalhar

Quebrar, despedaçar.

Baita

Coisa grande.

Babado

Fofoca.

Cabeça

Pessoa que comanda um grupo.

Bacaba

Mentira.

Xoxota

Mesmo que vagina.

Ralho

Conselho.

Péra lá

Espera um pouco.

Tô bala

Muito chateado com algo.

Pitiú

Odor.

Pelanca

Excesso de pele.

Baldear

Lavar algo.

Arredar

Afastar.

Breguesso

Objeto velho.

Pegar pesado

Chamar atenção.

Cabôco
Abafar

Aquele que vive em comunidades
ribeirinhas, que detêm o conhecimento das
matas e dos rios.
Ser bom em algo.

Perreché

Pessoa simples.

Balela

Conversa fiada.

Altear

Aumentar.
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Agorinha

Agora pouco.

Pegador

Namorador de muitas mulheres.

Almeno

Pelo menos.

Mateiro

Aquele que tem conhecimento das matas.

Amancebado
Na marra

Pessoa solteira que vive maritalmente com
outra.
Fazer algo a força.

Aperreado

Com pressa, nervoso.

Apresentado
Arrudiar

Metido, enxerido.
atenção.
Dar a volta.

Merenda

Lanche.

Assanhar

Despentear o cabelo.

Até o toco, até o tucupi, até o talo

Algo em quantidade.

Até parece!

Expressão que Indica dúvida.

Porre

Pessoa bêbada.

Atentado

Muito danado, inquieto.

Atentar

Perturbar.

Bater um rango

Comer muito.

Parente
Atoleimado

Forma de tratamento usado para se falar
com alguém.
Abestado.

Avali

Representa a expressão “Quanto mais”.

Baba-ovo

Puxa-saco.

Bacabeiro

Mentiroso.

Caba

Vespa.

Cabocão

Pessoa que não sabe se comportar.

Gambiarra

Remendo.

Lombra

Mentira.

Chibata

Adjetivo para afirmar uma coisa boa.

Passar a mão

Roubar.

Brear

Colar.

Fazer uma boquinha

Alimentar-se, jantar, almoçar.

Ceroto

Excesso de sujeira na pele.

Agoniado

Nervoso, inquieto.

Empachado

Cheio, estufado.
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Aquele

que

chama

Fuleiragem

Porcaria, coisa ruim.

Buchuda

Grávida.

Frescar

Encher a paciência.

Pariceiro

Amigo, colega.

Do rocha

De verdade.

Lombrado

Bêbado.

Papocar

Explodir, quebrar, estourar.

Dá a Elza

Mesmo que roubar.

Discunforme

Em excesso, algo grande.

Tá de olho

Interessado, paquerando.

Fuleiro

Ordinário.

Pão duro

Pessoa mesquinha.

Maceta

Grande, imenso.

Chibé

Mistura de farinha, água e açúcar.

Visajem

Alma, coisa de outro mundo.

Foló

Frouxo.

Homi

Homem.

Tá me tirando

Desafiando alguém, questionando.

Cocorote
Recreio

Porrada com a mão na cabeça. O mesmo que
cascudo.
Barco.

Tá se achando

Superior aos outros.

Pança

Barriga.

Malinar

Fazer bagunça.

Fazer cera

Enrolar.

Caçuleta

Peteleco dado com o dedo.

Piracuí

Farinha de peixe.

Reimoso

Comida que faz mal.

Farda

Uniforme.

Terçado

Facão grande.

Tá lascado

Sem saída.

Paid´égua

Algo ou alguém muito bom.

Relaxa

Acalmar-se.

Di cum força

Com força.
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Em presença dos termos e expressões aqui exemplificados, é possível perceber as
faces de uma língua que se adapta ao contexto e às características de uma região, um dialeto
que abre espaço para o adolescente, o jovem e os idosos. Desta forma, percebemos que a
língua está sempre suscetível à mudanças, Bagno (2001), afirma que não existe erro em uma
língua e, sim, formas de uso de línguas diferentes daquelas que são impostas pela tradição
gramatical. No entanto, essas formas distintas, quando avaliadas com critérios, revelam-se
perfeitamente lógicas e coesas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta pesquisa, compreendemos melhor o objeto de estudo da Semântica,
porque através da linguística e dos estudiosos da área, pode-se ter uma melhor compreensão
dos termos e expressões utilizadas no contexto parintinense, além das variantes que na
pesquisa se deu por muitos fatores como a classe social e o fator socioeconômico, entre
outros.
Dentro desta análise semântica, levamos em consideração não só os significados das
palavras, mas o contexto em que cada falante está inserindo ao fazer uso das diversas
variantes presentes no seu cotidiano. Tendo em vista o processo evolutivo da língua, é
importante salientar que foi perceptível a mudança de termos e expressões utilizadas pelas
faixas etárias verificadas, pois todas as línguas estão sujeitas a mudanças e estas mudanças
acontecem por inúmeros fatores.
Assim, podemos afirmar a veracidade e a relevância desta pesquisa, uma vez que seus
objetivos foram alcançados com êxito ao demonstrar que a comunicação verbal não requer
totalmente de regras da gramática tradicional, já que toda comunidade tem suas
particularidades relacionadas à língua, ou seja, cada falante dispõe de termos e expressões
presentes na sua comunidade para facilitar o processo de comunicação e confirmar as várias
manifestações discursivas que a língua exerce.
Diante deste trabalho, acreditamos no compartilhamento de conhecimento sobre o
ramo da semântica e também no incentivo de pesquisas voltadas para a área da linguística no
que concerne aos falares populares.
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IMPLICAÇÕES DA PÓS-MODERNIDADE EM MIA COUTO: A
FIGURAÇÃO DA IDENTIDADE, DO ESPAÇO E DA MEMÓRIA
EM “A FOGUEIRA”
Luís Oliveira Freitas169
RESUMO
“A fogueira”, de Mia Couto é o conto de abertura do livro Vozes anoitecidas, publicado em 1986, em
Moçambique. A narrativa possui um tom pessimista, uma vez que reflete a situação política e social de
Moçambique, causada pela realidade da guerra civil que desestabilizou a vida dos habitantes daquele país
africano recém-independente, além de ameaçar seriamente suas tradições culturais milenares. O autor, embora
construa personagens velhas, muito pobres e que vivem numa difícil realidade, à beira da morte, sublinha a
necessidade de manter o direito de sonhar e de marcar sua identidade. A análise a que se propõe este trabalho
centra-se, sobretudo, na inter-relação entre identidade, espaço e memória. No que se refere à abordagem acerca
da identidade, o trabalho se fundamenta nos estudos de Zygmunt Bauman e Stuart Hall. No tocante ao espaço, o
viés de análise tem na Geografia Humanista Cultural seu suporte de reflexão, mais propriamente nos estudos
sustentados pelos geógrafos Yi-Fu Tuan e Edward Relph. Já quanto às questões relacionadas à memória, os
estudos de Maurice Halbwachs e Michael Pollak constituem material teórico imprescindível.
Palavras-chave: Identidade. Morte e vida. Espaço e memória.

Este jeito
de contar as nossas coisas
à maneira simples das profecias
— Karingana ua karingana!é que faz o poeta sentir-se
gente
E nem
de outra forma se inventa
o que é propriedade dos poetas
nem em plena vida se transforma
a visão do que parece impossível
em sonho do que pode ser.
— Karingana!

José Craveirinha (1922-2003)

1. INTRODUÇÃO
Antônio Emilio Leite Couto, conhecido mundialmente por Mia Couto, é um escritor
contemporâneo, que nasceu em Beira, principal cidade da província moçambicana de Sofala,
no ano de 1955. Mesmo sendo de raça branca, já que é filho de portugueses, teve forte
convivência com negros, mestiços e espoliados, o que foi de salutar importância na sua
formação. Exerceu atividades jornalísticas, como seu pai, Fernando Couto, mas atualmente,
além de escritor, é biólogo e convive, portanto, com a aparente contradição, a de ser escritor e
cientista. Atualmente, Mia Couto é reconhecido como um dos grandes autores das literaturas
escritas em língua portuguesa, além de ser o escritor moçambicano mais conhecido e
internacionalmente premiado, tendo suas obras traduzidas para outras línguas europeias.
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De acordo com Pires Laranjeira (2001, p. 195), “Mia Couto surge, na década de 80,
como um renovador da literatura moçambicana”. Ele conduziu essa literatura para além dos
limites de sua nação e, assim, mostrou ao mundo a maneira de viver e de ser moçambicano.
Sua poética marca o fim da literatura de combate em Moçambique, que predominou no
período da luta pela independência, e resgata os mitos da cultura tradicional oral africana.
Com isso, o escritor moçambicano inaugura a criação de novas formas de produção literária
que contribuirão para a reconstrução da identidade do país depois de vários séculos de
colonização portuguesa e duas dezenas de anos de guerra civil. Mia Couto é também
considerado um escritor pós-moderno, sobretudo, devido à sua obsessão em dissolver as
fronteiras, característica determinante da pós-modernidade.
Em 1986, Mia Couto publica, em Moçambique, uma coletânea de doze contos no livro
intitulado Vozes anoitecidas, que, no ano seguinte, foi publicado em Portugal pela editora
Caminho. Tais contos têm como pano de fundo a realidade do tempo da guerra civil
moçambicana, que desestabilizou a vida dos habitantes daquele país africano, além de
ameaçar seriamente as tradições culturais milenares de Moçambique. Phillip Rothwell (2015)
afirma que a maioria das histórias deste livro possui um tom bastante pessimista, uma vez que
reflete a situação política desastrosa em se encontrava a jovem nação independente. Segundo
Laranjeira (2001), este livro de contos constitui-se como fundador de uma nova reordenação
literária no país moçambicano, marcada pela recriação linguística, pelo maravilhoso e
também pela mistura de heranças culturais distintas.
“A fogueira” é o conto de abertura de Vozes anoitecidas e trata da história de um casal
de velhos que mora na zona rural do país, numa casa marcada pela pobreza. Por já estarem em
idade avançada e não tendo mais ninguém nesse mundo, o velho se preocupa com o enterro
da esposa e decide fazer sua sepultura, enquanto tem forças para isto. Para realizar tal intento,
compra uma pá e começa a cavar a sepultura da esposa, mas, ao longo deste trabalho, sua
saúde, que já estava debilitada, piora, uma vez que se dedica tanto a essa tarefa. Mesmo
debaixo do tempo chuvoso, ele continua a trabalhar, ignorando os pedidos que a mulher lhe
fazia para que ele descansasse. O estado de saúde do velho se agrava cada vez mais, a ponto
de ele aceitar descansar um pouco, prometendo à esposa que, no dia seguinte, iria matá-la,
pois a sepultura dela já estava pronta para receber suas exéquias. Durante o descanso do
velho, a velha sonha com a cerimônia de seu próprio velório com a casa cheia de familiares
vivos e mortos. No entanto, durante aquele descanso, o velho morre e a esposa só se dá conta
de que ele morrera quando segura a sua mão e sente que está fria.
Este conto de Mia Couto já contou com duas adaptações cinematográficas de curtametragem respectivamente intituladas “Fogata” e “Borralho”. O primeiro filme é de 1992, do
cineasta moçambicano João Ribeiro, que apresenta o conto como uma história tradicional
contada ao redor de uma fogueira, inclusive iniciada com a expressão tradicional da etnia
ronga moçambicana “Karingana wa karingana” (“Era uma vez’), que marca a passagem do
tempo comum para o tempo diegético. Já o curta “Borralho” é uma produção brasileira de
2006, feita pelo maranhense Arturo Saboia, em que a fogueira é apresentada por meio das
chamas do fogão à lenha, onde o alimento do casal é preparado. Mesmo que as duas
adaptações tenham mudado o título e alguns aspectos do enredo, mantêm a mesma temática
de Mia Couto que se refere às identidades culturais nos seus suspiros finais, figurativizada
pela morte.
Podemos fazer várias leituras possíveis deste conto, mas aqui vamos nos limitar a uma
análise da temática nele tratada que leve em conta a inter-relação entre identidade, espaço e
memória. A abordagem referente à identidade será fundamentada, sobretudo, nos estudos de
Zygmunt Bauman e Stuart Hall. As questões relacionadas aos aspectos espaciais serão
observadas à luz da teoria da Geografia Humanista Cultural, em que destacamos as ideias dos
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geógrafos Yi-Fu Tuan e Edward Relph. Já quanto à memória, são de extrema importância os
postulados teóricos de Maurice Halbwachs e Michael Pollak.
2. OS CONCEITOS DE IDENTIDADE, ESPAÇO E MEMÓRIA
Para melhor analisar o conto, faremos algumas considerações teóricas acerca dos
conceitos que fundamentarão este trabalho. Trataremos inicialmente da noção da identidade,
que se tornou uma questão bastante relevante na contemporaneidade. Stuart Hall (2015)
ressalta que hoje tal questão é bastante discutida na teoria social em virtude do declínio e
decadência das velhas identidades e do surgimento de outras que não existiam anteriormente.
Vivemos, atualmente, num período em que há uma profunda crise de identidade devido às
mudanças constantes do cenário social que não oferecem mais uma ancoragem estável e
segura. Desse modo, observamos que, na realidade pós-moderna, as identidades se tornam
cada vez mais descentradas, deslocadas ou fragmentadas. Se em tempos passados a identidade
era mais clara, definida, nos tempos atuais ela perdeu esse referencial.
Ao referir-se à problemática da identidade, Zygmunt Bauman (2005) afirma que tal
problema constitui-se no presente momento como um desafio para a sociologia. Ele comenta
que há algumas décadas, a identidade nem cogitava ser o centro do debate, mas se limitava a
ser apenas objeto de meditação filosófica. Hoje, no entanto, essa questão passou a ser um
assunto de extrema relevância e importância para as ciências humanas. A ideia da identidade,
para o teórico, “nasceu da crise do pertencimento e do esforço que esta desencadeou no
sentido de transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e erguer a realidade ao nível dos padrões
estabelecidos pela ideia – recriar a realidade à semelhança da ideia” (BAUMAN, 2005, p. 26
– grifo do autor)
A identidade pode ser compreendida tanto a partir dos traços que caracterizam o
sujeito em si enquanto indivíduo, como também daqueles que são próprios de uma
coletividade. Como traço individual, a identidade se forma da consciência que uma pessoa
tem de si mesma e que a torna diferente das outras pessoas. Nesse processo, observamos que
vários fatores de ordem inata ou hereditária e os da influência do meio social contribuem para
isso. Já a identidade coletiva é aquela que se caracteriza, sobretudo, pela estrutura política e
social do grupo que o diferencia de outros grupos e dá aos seus membros a sensação de
pertencimento. Nesse segundo aspecto, podemos incluir a noção de identidade nacional.
Quanto aos conceitos referentes à espacialidade, ressaltamos aqui a importância dos
estudos da Geografia Humanista Cultural que deram forte contribuição aos estudos literários.
Tal vertente teórica se consolidou nas décadas de 1960 a 1980, sobretudo, no mundo anglosaxão, sob forte influência da fenomenologia e outras correntes epistemológicas de cunho
humanista. Constitui-se como campo disciplinar que valoriza as experiências do indivíduo e
do grupo, a fim de poder compreender melhor as maneiras como as pessoas se sentem e se
comportam nos lugares onde habitam, já que a visão de mundo de cada ser humano é
profundamente influenciada pelo seu meio específico. Assim, essa vertente se volta
essencialmente para os conceitos de paisagem, espaço e lugar, considerados a partir da
experiência vivida, numa ligação intrínseca entre homem e mundo.
O geógrafo humanista sino-americano Yi-Fu Tuan (2013), se volta para o
aprofundamento das concepções de espaço e de lugar. O teórico, embora reconheça que esses
conceitos sejam interdependentes, afirma que há uma diferença entre eles. A noção de espaço
se constitui como algo mais abstrato que a noção de lugar. O espaço é amplo, livre, implica
aventura, é aquilo que o homem anseia alcançar, enquanto lugar é algo mais concreto, traz a
sensação de segurança, estabilidade e aconchego. Para Tuan, o espaço é movimento e lugar é
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pausa, mas o que o começa como um espaço indefinido pode transformar-se em lugar à
medida que é dotado de valor. Tuan (2011, p. 5) reafirma que “lugar é qualquer localidade
que tem significado para uma pessoa ou grupo de pessoas”. No entanto, vale lembrar que tais
conceitos, na vida prática, estão indissoluvelmente ligados e dependem da experiência de cada
pessoa, pois o que pode ser lugar para um, acaba sendo espaço para outro.
Com base nesses conceitos, Tuan também nos faz refletir sobre os sentimentos que
podemos assumir em relação ao lugar. Segundo ele, há basicamente dois sentimentos
fundamentais: o primeiro refere-se aos laços afetivos de amor, denominado de topofilia; o
segundo diz respeito ao cultivo de valores relacionados à aversão ao lugar, que ele chama de
topofobia.
Vale ressaltar que a percepção do espaço e do lugar se dá pelos órgãos dos sentidos.
Daí a importância de fazermos a experiência, que, segundo Tuan (2013, p. 18), consiste na
“capacidade de apreender, atuar sobre o dado e criar a partir dele”. Segundo o teórico “as
experiências íntimas jazem enterradas no mais profundo do nosso ser, de modo que não
apenas carecemos de palavras para dar-lhes forma, mas frequentemente não estamos sequer
conscientes delas” (TUAN, 2013, p. 167). Assim, a constituição do espaço e do lugar leva em
conta a associação entre o elemento físico, concreto do meio ambiente em si e a experiência
de vida que as pessoas têm em relação ao mundo habitado.
Nessa mesma linha de reflexão, Edward Relph (2012), ao discutir o conceito de lugar,
comenta que este deve ser encarado como um centro cheio de significados e valores,
constituindo-se como algo essencial para quem nele habita. Assim, o lugar pode ter bastante
sentido, como também pode promover uma reunião fraca ou até inexistente. Dessa forma, o
teórico afirma que há lugares autênticos cheios de significados e afeições, mas também há
aqueles sem-lugaridade e até os não-lugares, pois, quanto menos apego se tem a um lugar,
menos lugaridade ele possui. Nesta perspectiva, o lugar deve ser visto como resultado da
experiência intersubjetiva entre o ser humano e o mundo vivido, dotado de valor simbólico e
afetivo.
Já no que diz respeito à memória, não devemos esquecer os postulados de Maurice
Halbwachs e Michael Pollak. O primeiro, em sua obra A memória coletiva (2015), afirma que
a memória, a priori, parece ser um fenômeno individual, íntimo de cada pessoa. No entanto, a
memória deve ser entendida como algo construído coletivamente, visto que nossas
lembranças se constituem no interior de um grupo social e comunitário e possuem um fundo
social, coletivo, já que não estamos sós no mundo. Segundo o autor, o pensamento coletivo
comanda a sociedade através da lógica da percepção imposta ao grupo e isso o ajuda na
compreensão e na combinação de todas as noções que lhe chegam do mundo exterior.
Pollak (1992) acentua que há basicamente dois elementos constitutivos da memória
seja individual ou coletiva: os acontecimentos vividos pessoalmente e aqueles vividos pelo
grupo ao qual a pessoa pertence. Aqui o teórico ressalta que há acontecimentos que, embora a
pessoa não tenha participado, tomaram relevo no seu imaginário a partir da experiência do
grupo, constituindo-se, assim, como memória herdada. Para ele, a memória, tanto individual
como coletiva, é um elemento capaz de formar o sentimento de identidade, que é um
fenômeno produzido sempre em referência aos outros.
2.1. A FIGURAÇÃO NO CONTO “A FOGUEIRA
Em relação à espacialidade do conto, o narrador, já no início, ao nos apresentar as
personagens, revela-nos uma paisagem de desolação e morte, pois estão abatidas e destituídas
de sua dignidade: “A velha estava sentada na esteira, parada à espera do homem saído do
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mato. As pernas sofriam o cansaço de duas vezes: dos caminhos idosos e dos tempos
caminhados” (p. 21). Aqui, na voz do narrador, podemos perceber o caráter indissolúvel entre
as categorias tempo e espaço denominado por Mikhail Bakhtin (2002) de cronotopo. À luz
dessa teoria, verificamos, na apresentação das personagens do conto, os índices do tempo que
transparecem no espaço, e, ao mesmo tempo, o espaço fica revestido de sentido e medido pelo
tempo. Tais categorias, por serem indissociáveis, têm igual importância na narrativa e são
fundamentais para a compreensão da trama.
O espaço narrativo é constituído de uma casa extremamente pobre, no ambiente rural,
em alguma região do país. A casa é habitada por um casal de velhos que não tem ninguém
que cuide deles, conforme está expresso na fala dele: “- Somos pobres, só temos nadas. Nem
ninguém não temos” (p. 22). O narrador não apresenta uma descrição física detalhada daquele
local, apenas se limita a destacar de forma poética alguns aspectos da vida daquele casal de
velhos, informando-nos que foram abandonados pelos filhos e vivem sós nessa casa onde não
havia nada em volta, pois até “mesmo o vento estava sozinho” (p. 21). Não temos também a
distância exata entre a casa dos velhos e outras localidades, levando-nos a crer de que se trata
de um lugar bastante isolado e distante da vila, conforme percebemos na fala da velha: “–
Vais daqui até na cantina? É uma distância” (p. 22).
A indissolubilidade entre espaço e tempo é, em Mia Couto, algo cheio de significado
que marca a sua escrita. O autor apresenta esse mesmo cronotopo em outras obras suas como,
por exemplo, no conto “Nas águas do tempo” (1994), em que a casa se opõe ao lago, e no
romance Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2002), no qual a oposição se dá
entre a casa e o rio. De acordo com Tuan (2013), podemos afirmar que, em “A fogueira”, a
casa, praticamente uma choupana muito humilde no meio do mato, constitui-se como um
lugar, já que é bastante familiar, pois é onde o casal habita. Ela se opõe ao espaço em volta
que traz a sensação de medo diante do desconhecido que, nesse caso, seria o futuro incerto.
Ao discorrer sobre o simbolismo da casa, Chevalier e Gheerbrant (2015) asseguram
que ela está no centro do mundo, pois constitui-se como imagem do universo. Já Gaston
Bachelard (1978, p. 200) afirma que “a casa é o nosso canto no mundo. Ela é, como se diz
frequentemente, nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos”. Nesse sentido,
afirmamos que a casa aqui representa não somente um lugar concreto que protege as
personagens e serve-lhes de abrigo, mas constitui-se, principalmente, como lugar de
intimidade e da convivência do casal, em que é possível pensar e até planejar o breve futuro
que ainda lhe resta.
Aqui podemos inferir um aspecto metafórico para a casa do casal protagonista. De
acordo com o filósofo Paul Ricoeur (2015, p. 9), a metáfora “consiste em um deslocamento e
em uma ampliação do sentido das palavras; sua explicação deriva de uma teoria da
substituição”. O teórico ainda ressalta que, por meio da metáfora, torna-se possível ver duas
coisas numa só. Nesse sentido, é possível observar que a casa pobre da narrativa, somente
com alguns objetos do uso cotidiano como esteiras, tigelas, cestas e pilão, é a metáfora da
própria nação moçambicana que se vê naquele momento devastada pela guerra civil, em
situação de profunda desestabilização, com suas tradições culturais milenares ameaçadas, com
seu povo privado dos bens materiais necessários para sua sobrevivência. Ressaltamos, assim,
que aquela casa se tornou um lugar que não possui mais o sentido de antes, está destituída do
valor que lhe era atribuído, ou seja, tornou-se um lugar sem-lugaridade (RELPH, 2012).
Diante dessa realidade sociocultural de crise profunda, só resta às personagens da trama
esperar a morte, que não tardaria.
Na narrativa, as reveladoras imagens das personagens são apresentadas de maneira
fantástica numa fronteira entre a vida e a morte. Da mesma forma que o narrador não
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caracteriza o espaço, também não nomeia o casal, limitando-se a chamá-los de o velho e a
velha, ou seja, eles não têm sequer identidade definida, nem memória e parece representar a
decadência da família moçambicana tradicional, em virtude dos novos valores culturais
vindos da sociedade ocidental por meio dos colonizadores. Embora seja o centro da atenção
do narrador, por estar marcada para morrer, não temos na trama as descrições físicas da
esposa, mas sabemos apenas que se trata de uma pessoa bem idosa que goza de boa saúde. Já
quanto ao velho, percebemos, logo no início da trama, que ele é apresentado como uma
pessoa em estado de muita fragilidade, pois a própria esposa observa que ele diminui a cada
dia, parecendo uma sombra (p. 21). Além de quase não ter mais forças para o serviço
empreendido, ele fica ainda mais debilitado com a chuva e sua doença acentua-se cada vez
mais, chegando mesmo a passar mal enquanto trabalha. No entanto, ele parece não ter
consciência de sua fraqueza ou não a aceita e projeta tudo isso para a esposa, pois acredita
piamente que ela deveria morrer antes dele.
O velho, por achar que deve ser responsável pelo funeral da esposa, toma a decisão de
providenciar a sepultura dela enquanto ele ainda pode, pois não pode contar com a ajuda de
ninguém. A preocupação com a sepultura se dá, sobretudo, porque, na cultura daquele povo,
ao morrer, deve-se ter uma sepultura digna, pois ela, ao mesmo tempo em que evita que o
corpo seja dilacerado pelos animais e aves de rapina, faz parte dos ritos fúnebres, necessários
para o bom êxito da vida espiritual. A morte, nesse contexto cultural, não é vista como algo
que socialmente deve ser evitada, mas sim na perspectiva de fim natural da vida. É devido a
essa mentalidade que a velha não vê a missão do velho como um mau agouro, mas fica até
feliz com a ideia e diz: “Como és bom marido! Tive sorte no homem da minha vida” (p. 22).
Para cumprir sua promessa, o velho vai à cantina mais próxima e compra uma pá e já
começa o serviço. A cova fica logo ao lado da casa, como se fosse uma extensão desta, o que
nos leva a afirmar que o espaço no conto se caracteriza como único, já que não apresenta
fronteiras definidas, o que Osíris Borges Filho (2008) denomina de monotopia. Essa
proximidade que há entre a sepultura e a casa traz à tona a existência dos cemitérios
tradicionais ou familiares rurais de Moçambique que ficam praticamente no território das
aldeias, próximos dos vivos, pois é o lugar propício para a prática do culto aos mortos. O fato
de a campa ser próxima da casa das personagens nos reporta ao culto dos antepassados,
presente no continente africano que implica sempre uma interação entre vivos e mortos. Os
vivos precisam obter a força e socorro dos seus ancestrais, já os mortos dependem das
oferendas dos seus descendentes, pois é por meio delas que eles adquirem força e potência.
A pedido da esposa, a campa não pode ser muito funda, pois ela ainda quer sentir a
vida do mundo, conforme o trecho: “– Cova pouco fundo. Quero ficar em cima, perto do
chão, tocar a vida quase um bocadinho” (p. 23). É importante percebermos que a cova faz
alusão ao útero materno, pois a terra deve ser vista como mãe, símbolo da vida e guardiã dos
ancestrais. Além disso, o desejo de ser enterrado naquele chão que simboliza suas próprias
raízes revela um forte sentimento de apego e de amor a ele, que Tuan (2012) chama de
topofilia. Por isso, ao mesmo tempo em que a cova traz a ideia da morte, também representa a
esperança de um renascer, ou seja, a crença de que viriam dias melhores para aquele casal
sofrido, metáfora do povo moçambicano abandonado e maltratado.
Podemos também ressaltar que tanto a casa onde o casal mora como a sepultura se
caracterizam como espaço construído, ou seja, são obras da criação humana. O geógrafo Eric
Dardel (2011), a partir da filosofia fenomenológico-existencial, afirma que a forma mais
importante do espaço construído é aquela voltada para o habitat do homem. No caso
específico de “A fogueira”, a sepultura tem o velho como seu idealizador e criador, que não
pensa em si, mas sim em construir uma habitação digna e perene para a própria esposa,
embora a narrativa deixe implícito que ele cava a cova para as próprias exéquias.
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Enquanto o velho põe-se a cavar a sepultura, verificamos a forte presença da chuva
que começa a cair, atrapalhando o andamento dos trabalhos. Para Chevalier e Gheerbrant
(2015, p. 235), a “chuva é universalmente considerada o símbolo das influências celestes
recebidas pela terra”. Nesse sentido, observamos que a chuva é a metáfora da fecundidade e
fertilidade, pois é por meio dela que a terra renasce e produz os frutos para alimentar homens
e animais. A chuva, por fertilizar a terra, é associada à personagem feminina, pois é a mulher
que, ao ser fecundada, possui o poder de gerar nova vida.
Como a chuva é constituída pela água, ela também pode simbolizar a devastação e a
morte. Com isso, o conto nos faz lembrar os mitos da Antiguidade que tratam da inundação,
como no dilúvio judaico-cristão e nas inundações das tradições da Suméria, Babilônia e Índia.
Tais inundações são provocadas pela ira dos deuses, que resolvem destruir a criação existente,
como punição para as faltas dos seres humanos e, a partir daí, propiciar condições para uma
nova criação plenamente regenerada. Além dessas inundações míticas, o conto também nos
reporta para aquelas que, segundo Rothwell (2015), ocorrem em uma larga escala do território
geográfico moçambicano, em que se alternam ciclos de secas severas seguidos de cheias
violentas.
No que se refere ao conto, a chuva atrapalha o projeto do velho no serviço da sepultura
da esposa, pois, além de atrasar o andamento dos serviços, fragiliza ainda mais a saúde dele.
A campa que deveria ser um espaço vazio para nela ser depositada a velha, torna-se
totalmente preenchida pela água que a inunda. O velho amaldiçoa as nuvens que trouxeram a
chuva, mas ela não só derrota aquele seu empreendimento, como acaba trazendo a sua própria
morte. No entanto, é importante observarmos que, ao mesmo tempo em que a chuva vence o
marido apressando a sua morte, devolve à esposa a capacidade de sonhar e se fortalecer
acreditando novamente numa nova possibilidade de vida. Assim, observamos que a água, para
o escritor moçambicano, é representada como um meio de transformação da realidade, pois,
através dela, o mundo do consciente dá lugar aos desejos do inconsciente (ROTHWELL,
2015).
O filósofo Bachelard (1998, p. 23), ao comentar sobre o simbolismo da água, afirma
que suas imagens tornam-se “o pretexto ou a matéria [que] não têm nem a constância nem a
solidez das imagens fornecidas pela terra, pelos cristais, pelos metais e pelas gemas.” Desse
modo, ressaltamos também que a água presente no conto, pelo seu caráter fluido, pode fazer
alusão às identidades pós-modernas que não apresentam a solidez daquelas de tempos atrás.
Ao traçar o paralelo entre as duas identidades, Bauman (2014, p. 158) afirma: “Se a
modernidade sólida punha a duração eterna, como principal motivo e princípio da ação, a
modernidade ‘fluida’ não tem função para duração eterna” (grifo do autor). Por esse prisma,
ressaltamos que a água se caracteriza como algo transitório que está constantemente em
processo de transformação, pois até mesmo quando está em estado sólido se derrete.
Além desses elementos referentes à espacialidade, é importante percebermos também
que Mia Couto, nesse conto, tem forte preocupação em resgatar aspectos importantes da
memória coletiva do povo moçambicano tradicional. Para Pollak (1992), parte da memória de
cada pessoa é herdada, pois não se refere apenas à sua vida física, mas foi adquirida a partir
da experiência de vida da coletividade. Nesse processo de construção da memória, Halbwachs
(2013, p. 72) afirma que a pessoa, para evocar seu passado, tem necessidade de “recorrer às
lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si,
determinados pela sociedade”. O ato de fazer a reconstituição da memória é importante na
formação da identidade de um povo, uma vez que esta é produzida sempre em referência aos
outros, ao longo do tempo.
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Nesse sentido, o resgate da memória no conto, em primeiro lugar, é feito a partir das
personagens, o casal de velhos, que nos faz reportar à figura do idoso que tem papel
fundamental nas sociedades tradicionais africanas. Ana Mafalda Leite (2012, p. 47) afirma
que os velhos protagonistas do conto representam a sociedade tradicional e a sabedoria e,
nesse sentido, deparamo-nos “com a necessidade de preservação dos valores que expressam
as relações entre homem e mulher, homem e morte, e os valores comunitários”. Para que os
valores tradicionais sejam preservados, é preciso que eles estejam presentes na memória do
grupo social. Nesse sentido, a autora ressalta que:
A memória torna-se mais do que um elemento individual para se transformar em
memória ancestral (memória de muitas vozes e muitos tempos), através da qual o
autor (e as vozes amalgamadas) procura exprimir a desmedida do invisível no
visível, o rastro do sobrenatural na natureza. (LEITE, 2012, p. 45).

É importante percebermos que Mia Couto nos faz acompanhar essa narrativa pelo viés
dos velhos, já que são eles que, por meio da tradição oral, preservam a cultura da
ancestralidade, pois a palavra deles é ouvida, respeitada e valorizada por todos os membros da
família e da tribo. Nos clãs, as pessoas se organizavam em volta de um ancião que estabelecia
a ligação entre os mortos, os vivos e os que ainda iriam nascer. Tinha autoridade política,
diplomática, econômica e militar. Além de ser o detentor da tradição oral, era também o
médico do grupo, sacerdote e líder político.
Desse modo, afirmamos que o autor moçambicano, por meio da figuração dos velhos,
se preocupa em recuperar a memória ancestral tão significativa na cultura africana, pois,
segundo essa cosmovisão, os velhos, após a morte, podem tanto se tornar protetores da tribo,
como também renascer nos seus descendentes. É importante lembrar que os antepassados não
são seres sobrenaturais, celestiais, mas os espíritos dos próprios membros do clã, a quem os
vivos pedem a sua proteção e fazem oferendas e reverências. Assim, o narrador apresenta o
velho abrindo na terra o espaço necessário para seu renascimento, pois não consegue mais
naquele momento viver em harmonia, numa realidade devastada.
Ao lado da chuva, observamos que o fogo também se faz presente na narrativa. É um
simbolismo normalmente associado à personagem masculina, pela capacidade de produzir
brilho e calor. Na narrativa, além do título, temos duas ocorrências em que a fogueira se
manifesta. A primeira delas ocorre quando o velho, ao estar queimando em febre, diz à esposa
que está quente porque dormiu próximo à fogueira. Nessa primeira ocorrência da fogueira,
presente na fala da personagem, temos a figuração morte que se aproxima devido à febre alta,
que provoca o delírio do velho, fato que assusta e preocupa a esposa, já que não haviam
acendido nenhum fogo por perto.
A segunda ocorrência do fogo ocorre já no final do conto, presente no sonho da velha.
Aqui a fogueira não é explicitada de forma verbal, mas a descrição do sonho da personagem
feminina pelo narrador faz a memória da fogueira comunitária, em volta da qual as pessoas do
continente africano e não somente as de Moçambique ouviam as histórias dos seus ancestrais
heróis míticos. Essa imagem da fogueira no sonho da velha não é mais alucinação ou delírio
como aquela apresentada pelo velho, mas sim a reconstituição de um passado antes da
colonização europeia, em que havia a necessidade de se acender o fogo, não só para clarear a
noite ou aquecer as pessoas, mas, sobretudo, para a reunião da comunidade, em que os griots
contavam os fatos heroicos dos antepassados da tribo para as novas gerações. Ocorre aqui o
que Pollak (1992) chama de memória herdada, pois esse sonho só é possível para quem
carrega como herança esse traço local da cultura tradicional, que permanece viva na memória
coletiva do povo africano. No entanto, o conto não termina no sonho, pois, embora a velha
queira permanecer nele, acorda e percebe, por meio da mão fria do marido, que não havia
mais fogueira. Com isso, percebemos que ainda que se deseje retornar às antigas relações
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tradicionais comunitárias, é preciso reconhecer que vivemos em novos tempos marcados pelas
individualidades, em que cada pessoa vê a necessidade de até mesmo cavar a própria
sepultura.
Conforme Halbwachs (2015), as imagens espaciais desempenham papel importante na
recuperação da memória coletiva, pois o passado se inscreve no meio material que está à
nossa volta. Na trama miacoutiana, o espaço marcado pela presença da chuva e do fogo vai
proporcionar à velha recuperar sua memória não somente como indivíduo, mas como alguém
pertencente a uma coletividade. Isso ocorre quando ela se senta à porta da casa, contempla a
lua, inclina-se, adormece e sonha com seu próprio funeral, conforme a fala do narrador:
“Sonhou dali para muito longe: vieram os filhos, os mortos e os vivos, a machamba encheu-se
de produtos, os olhos a escorregarem no verde. O velho estava no centro, gravatado, contando
as histórias, mentira quase todas. Estavam ali os todos, os filhos e os netos” (p. 25). Aqui
observamos claramente mais uma vez a memória ancestral predominando sobre a memória
individual.
Tanto a água como o fogo são evocados pelo escritor moçambicano como elementos
capazes de contribuir na solução de problemas relacionados ao bloqueio da memória daquele
povo, criado por causa da dura realidade da colonização europeia e da guerra civil. É preciso
sonhar com um futuro diferente para a nação e, dessa forma, construir uma nova identidade,
que leve em conta o momento presente, mas sem esquecer as raízes ancestrais, pois, de acordo
com Hall (2015, p. 9), as identidades culturais referem-se aos “aspectos de nossas identidades
que surgem do nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e,
acima de tudo, nacionais” (grifo do autor).
Podemos ressaltar também que o fogo e a água, por serem elementos fugidios, não
somente se constituem como metáfora do renascimento e da destruição, como também podem
representar a relação amorosa entre as personagens. A água está ligada ao universo feminino
pela sua função procriadora, regenerativa, e o fogo é relacionado à figura masculina por ser
fecundante e iluminador. À medida que o amado se ausenta, a velha vê o sol vazar e, sob o
luar frio, adormece. Ao acordar, procura a mão do companheiro e percebe que ele se foi para
sempre, pois está muito fria, longe da fogueira que ninguém acendeu.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando observamos Mia Couto de perto, constatamos que se trata de um exímio
contador de histórias, pois, por meio de sua literatura, torna-se um porta-voz da cultura oral
do seu país, que o assemelha a um griot das aldeias africanas. Por meio de uma linguagem
criativa, que mantém traços da oralidade, resgata e atualiza a cultura mítica e, assim, pode
recuperar vários aspectos dos valores tradicionais capazes de contribuir para a formação e
afirmação de uma nova identidade nacional.
Para concluir, podemos afirmar que o conto apresenta uma situação de grande penúria
e pessimismo, pois as personagens começam sem nada e terminam da mesma forma, cujo
ponto culminante é a morte do velho. No entanto, verificamos que o autor moçambicano, ao
mesmo tempo em que aponta o grande trauma psicológico pela qual a nação passa, preocupase em resgatar as vozes da memória ancestral do povo africano, traz uma mensagem de que é
possível sonhar com uma realidade diferente. Sendo assim, observamos que, apesar de termos
uma paisagem caracterizada pela destruição e falta de perspectiva em que aquele povo se
encontra, nem tudo está perdido.
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RESUMO
O artigo presente tem como objetivo principal analisar as imagens simbólicas existentes no filme O Labirinto do
Fauno (2006) e os conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. O filme mostra a passagem de uma
menina inocente, Ofélia, durante a Guerra Civil Espanhola onde encontra um lugar encantado e mágico para
sobreviver em meio à turbulência de um mundo perverso e cruel. A jornada de Ofélia demonstra entre percursos
míticos as autorrepresentações de processos psíquicos inconscientes que podem ser vistos como sonhos que
habitam nas camadas mais profundas da psique humana. O simbolismo da criança está ligado ao
desenvolvimento em direção à autonomia, uma experiência criativa da infância para a adolescência que utiliza
um processo autorregulador do inconsciente. Utilizando o livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo de Carl
Jung, iremos vincular as imagens simbólicas encontradas no filme com os temas arquétipos propostos pela
psicologia junguiana.
PALAVRAS-CHAVE: Simbologia. Psicologia Junguiana. Inconsciente. Psique.

1. INTRODUÇÃO
O artigo irá trabalhar com o filme Labirinto do Fauno (2006) dirigido pelo escritor e
cineasta mexicano Guillermo del Toro. O filme possui 3 Oscar: Melhor fotografia, Melhor
maquiagem e Melhor direção de arte, todos de 2007. O enredo conta a história de uma garota
de 10 anos chamada Ofélia que muda junto com sua mãe, Carmen para um acampamento
militar onde seu novo padrasto, um oficial fascista que luta para exterminar os guerrilheiros
da localidade, reside.
Assim que chega ao acampamento militar, onde mora seu padrasto até então
desconhecido, o sádico Capitão Vidal, Ofélia se vê cercada de tumultos e desavenças
causados pela guerra e sua única saída seria para um mundo onde criaturas mágicas existem e
onde ela poderá ser alguém diferente, a princesa do submundo.
O filme tem início com o narrador contando como tudo aconteceu: a princesa que
nunca havia visto o mundo lá em cima e seu pai nunca permitiu que ela subisse até lá.
Deixando-se levar pela curiosidade, ela sobe por uma escada em espiral que conecta os dois
mundos, mas pelo mundo subterrâneo ser escuro e e sem a presença do sol, a sua majestosa
luz cega a princesa instantaneamente, impedindo que ela encontre o caminho de volta para
casa.
Logo Ofélia, a suposta princesa, aparece e sua vida prestes a mudar é revelada: ela está
cada vez mais perto de seu novo lar. Com todas as dificuldades que passa, a menina se vê na
companhia de fadas e logo encontra-se com o Fauno, que lhe revelará a “verdade” sobre sua
origem e da necessidade da sua volta, passando assim três tarefas nas quais provariam que ela
era a princesa e que estaria apta para voltar ao seu antigo lar ao lado de seus “verdadeiros”
pais, o rei e a rainha.
A partir daí inicia-se a jornada de Ofélia em uma mistura de realidade e fantasia e, do
começo ao fim, Guillermo del Toro nos faz questionar a sanidade de Ofélia e o quão real
aquele mundo poderia ser. Seria tudo invenção da sua cabeça, sonhos para fugir do que estava
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vivendo ou todas aquelas criaturas e tarefas eram tão reais quanto a guerra? Este é um dos
aspectos do realismo fantástico e, até o final, onde Ofélia cai desfalecida próximo ao buraco
no labirinto do Fauno, o filme nos faz ponderar se a volta da menina para o submundo é real
ou apenas mais um de seus delírios, sendo esse o último antes que a morte retire-lhe um
último sopro de vida. Uma análise do psicanalista junguiano, PHD em Psicologia Clínica
descreve que:
"Na verdade, era uma vez" é um bom lugar para começar com um filme como O
Labirinto do Fauno. É um conto de fadas, acima de tudo, especialmente escuro e
também contém todos os clássicos arquétipos míticos de Jung do inconsciente
coletivo. Pensamos, por exemplo, o rei do mal, a heroína em perigo, universos
paralelos, criaturas quiméricas, e a batalha de marcha entre o bem e o mal, como
retratado na história. Estes são todos os temas universais, padrões e tipos de
personagens que vemos em contos de fadas clássicos e outra vez; "quando os
recursos humanos disponíveis e recursos arquetípicos vão se apresentar".
(KALSCHED, sem data).

Então Ofélia apresenta-se como o arquétipo criança herói descrita por Carl Jung em
suas teorias sobre arquétipos. Com base nisso, o psicanalista Donald Kalsched ainda afirma
que “o mesmo pode ser dito da nossa princesa chumbo, Ofélia. Uma menina despida de
humanidade, esmagada pela dura realidade e forçada a recorrer aos mitos arquétipos do
imaginário do coletivo humano.”
2. DESENVOLVIMENTO
As imagens simbólicas iniciam-se antes mesmo do filme: no cartaz do filme é possível
ver a protagonista passando pelo tronco de uma grandiosa e antiga árvore. O desenho
assemelha-se a uma vagina, insinuando o parto, o nascimento, a saída do útero rumo ao
desconhecido. Análises simbólicas percebidas também no artigo O Labirinto do Fauno: O
percurso mítico de Ofélia pelas psicólogas e arteterapeutas Andrea Graupen e Lívia Campelo
da Universidade Veiga de Almeida (RJ).
Imagem 1: Capa do Filme.

Fonte: francespanhol (2015).
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2.1 ESPIRAIS
Espirais aparecem bastante ao longo do filme e foi por uma escada em espiral que a
princesa subiu ao mundo humano, já que é o veículo de transição entre os mundos, e se
perdeu uma vez que labirintos são lugares em que é extremamente fácil se perder. Além disso,
uma espiral em sentido horário representa ancestralmente o nascer, o sol, a vida, o mundo de
cima, a transformação pelas experiências exteriores. Para quem sobe, a escada em espiral está
no sentido horário e pra quem desce, está em sentido anti-horário. Este sentido representa a
lua, a morte, o outro mundo, o mundo debaixo, o mundo dos sonhos e alucinações, intuição,
as experiências transformadoras vindas do nosso interior.
2.2 OFÉLIA E CARMEN (MÃE)
A trama do filme envolve o feminino com elementos do mesmo, ligados diretamente à
Grande Mãe: A lua, a Terra, a floresta, a gruta, a árvore, o mundo subterrâneo, e é nesse
contexto que o inconsciente de Ofélia se desenvolve. Os símbolos ligados à Grande Mãe são
os ciclos de gestação, nascimento e morte, os ciclos lunares, a mãe e a filha.
Imagem 2: Ofélia e sua mãe prestes a chegarem ao acampamento.

Fonte: cinema.theiapolis (2012).
No início a natureza está morrendo, a Espanha encontra-se em guerra e a mãe tenta
reconstruir sua vida após a morte de seu marido, pai de Ofélia, casando-se com o Capitão
Vidal. Ofélia é então a “filha sem pai”, relacionando seu estado com o de Core em seu mito.
Seu padrasto personifica o macho violador, uma vez que Carmen repudia o homem com quem
se casou, e seu papel é insignificante perto da vivência feminina.
A Grande Mãe é relacionada nos ciclos de gestação de Carmen, ao dar a luz ao irmão
de Ofélia, mas ao mesmo tempo está morrendo, à sua relação mãe-filha no qual ela tenta
protegê-la de seu cruel marido, mostrando assim a rejeição do feminino sobre o masculino.
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Há também a alusão no momento em que Ofélia deve completar as três tarefas antes
da Lua Cheia. Essa por sua vez tem vários significados difundidos em culturas diferentes,
representa a independência (Ofélia diferenciando-se da mãe, buscando autonomia). Com suas
diferentes fases simboliza passividade, inconsciente, fecundação e ritmo biológico.
Realizando essas três tarefas antes da Lua Cheia mostra que ela está de acordo com o ritmo da
natureza e está relacionado com o fato de seguir seu próprio caminho, instintivamente de
acordo com sua vida feminina.
2.3 O PATRIARCADO
O patriarcado tem como representantes o Capitão Vidal, o irmão de Ofélia e o Fauno.
O primeiro é a influência negativa do aspecto masculino: violador, opressor, além de que suas
características principais são a rigidez, a racionalidade excessiva e seu autoritarismo. Ele
possui importância fundamental no desenvolvimento de Ofélia uma vez que para seu
crescimento ela deve ser afastada de sua mãe, assim despotencializando o complexo materno
negativo para realizações pessoais e busca da autonomia.
Imagem 3: Capitão Vidal representando o aspecto masculino negativo.

Fonte: spaceamigos (2015).
O irmão e o Fauno simbolizam o aspecto masculino positivo: o irmão recém-nascido a
conduz na sua volta ao submundo por meio do sacrifício. A imagem da criança representa o
caminho em direção à autonomia e, de acordo com Jung, sobre este arquétipo é dito que “no
processo de individuação antecipa uma figura proveniente da síntese dos elementos
consciente e inconsciente. É, portanto, um símbolo de unificação dos opostos, um mediador,
ou um portador da salvação, um propiciador de completude.” (JUNG, 2000 p. 165).
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Imagem 4: Ofélia encontrando com o Fauno.

Fonte: portalmorada (sem data).
Já o Fauno torna-se um guia espiritual e é o único que entende a mente de Ofélia e
acredita e alimenta sua fantasia. Ele representa o deus grego Pan, o espírito da floresta e
ensinava aos viajantes os caminhos da floresta, ele costumava dar direções erradas. O Fauno,
no filme, guia Ofélia por entre o labirinto real e figurativo por qual ela deve passar.
2.4 SIMBOLOGIA DAS TRÊS TAREFAS
A primeira tarefa de Ofélia é entrar em uma figueira que está morrendo devido a um
monstruoso sapo que não a deixa desenvolver, para isso ela terá que fazer o sapo engolir três
pedras e pegar uma chave dourada que se encontra dentro dele. A árvore possui formato de
“ovário” representando a fertilidade e o nascimento que se encontra interrompida pelo sapo
que representa um elemento masculino.
Imagem 5: Figueira representando ovário.

Fonte: midiailluminati (2011).
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A oposição do aspecto negativo do arquétipo masculino ligado ao sapo e o arquétipo
materno associado a Figueira, mostra o lado agressor que interfere no desenvolvimento
feminino deixando-a estéril. O conflito entre a agressividade, destruição, rígido, racional
regido pelo Reino do Pai e o lado emocional, protetor, criativo regido pelo Reino da Mãe. O
arquétipo da criança na Ofélia também remete à negação da sua vida real criada pelo seu
abandono e repulsa que sente do mundo, caminhando no conforto da fantasia e sonhos do seu
“verdadeiro lar”. A criança nascendo do “útero” da Figueira é o inconsciente, gerada da
própria natureza viva. Uma personificação dos caminhos e possibilidades que abrange as
profundidades da natureza.
Quando a tarefa é completada, o sapo vomita a chave e logo em seguida morre. Assim,
o processo do vômito e a garota saindo suja pela árvore em formato de ovário representa o
processo de renascimento do herói, a renovação da Ofélia em busca da sua própria realização:
“O renascimento pode ser uma renovatio173 sem modificação do ser, na medida em que a
personalidade renovada não é alterada em sua essência, mas apenas em suas funções, partes
da personalidade que podem ser curadas, fortalecidas ou melhoradas.” (JUNG, 2000, p. 120).
O processo de renascimento é feita através de rituais que iram levar a transformação do ser,
sustentando a ideia do sacrifício e da morte.
A primeira etapa é a vivência da transcendência da vida: “É representada, em face de
suas formas concretas e constantes de manifestação, geralmente através do destino de morte e
renascimento de um deus ou herói divino.” (JUNG, 2000, p. 122). Iniciando a primeira etapa
para a transformação final, Ofélia parte da inconsciência coletiva para a consciência. O ritual
mediado pela primeira tarefa marca a transição humana para a divina. Na medida em que a
menina fascina e se apodera do inconsciente, seu efeito de redenção passa à consciência e
realiza assim, a saída da situação de conflito, pelo qual anteriormente não era capaz.
2.5 SEGUNDA TAREFA
A segunda etapa é simples: Ofélia irá pegar em um determinado tempo uma adaga que
é protegida pelo Homem Pálido. O monstro só será desperto se ela comer ou beber qualquer
alimento/bebida do banquete em que esse monstro está sentado. Mesmo sendo avisada pelo
Fauno, a garota sucumbe e come algumas uvas.
O banquete é a simbologia do inconsciente pessoal, uma camada mais ou menos
superficial. É nela sua origem nas experiências ou aquisições pessoais. Ofélia teria que
suprimir os desejos individuais do ego. A criança como símbolo não possui relação com os
fatores da consciência, podendo facilmente retornar ao inconsciente. Apesar dos perigos, a
criança é dotada de um poder superior que irá sobrepor a todas as dificuldades, mesmo não
cumprindo totalmente o planejado.
O símbolo do herói personifica o inconsciente coletivo ainda não integrado em um ser
humano, já que o mesmo está incluído na natureza humana em sua sobrenaturalidade, que é
representado pelo inconsciente “divino” e da consciência humana. Um potencial de uma
individuação que se aproxima da totalidade. A ampliação da personalidade que ocorre pela
influência exterior e são assimilados pela garota:
Neste caminho pode-se fazer a experiência de um acréscimo essencial da
personalidade. Por isso é frequente supor que tal ampliação venha exclusivamente de
fora e nisto se baseia o preconceito de que nos tornamos uma personalidade na
medida em que recolhermos maximamente as experiências. (JUNG, 2000, p. 125).
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O Homem Pálido que representa o Capitão Vidal, símbolo masculino, devora as duas
fadas que a protegem: é caracterizado na ambivalência paradoxal pelo próprio sonho de fugir
da realidade. A cena do jantar com seu padrasto em que a garota perde por estar fazendo a
Primeira Tarefa mostra a imaginação representativa na Segunda Tarefa em que ela o vê como
um homem cego que enxerga apenas o que é palpável e de sua propriedade. A alusão ao
patriarcado carregado de tradição e mastigando o Reino Mãe do mundo de sonhos de Ofélia:
“Pela atitude de recusa da consciência e, por outro, pelo horror vacui174 do inconsciente,
pronto para devorar de novo todos os seus nascimentos, uma vez que o inconsciente produz
estes últimos apenas ludicamente e que a destruição é uma parte inevitável do jogo.” (JUNG,
2000, p. 169).
Apesar, de completar uma parte da segunda tarefa Ofélia consegue escapar com vida,
demonstrando que nos sonhos a realidade acaba por aparecer em sentido real, em oposição
das regras negligenciadas. As duas tríades opostas da psique consciente e inconsciente.
Assim, o sonho expressa o que é próprio da alma: as condições psíquicas espirituais. O conto
de fadas também faz o mesmo, já que a criatividade e a imaginação cria um ponto de fuga e
sobrevivência para conseguir alcançar as metas que precisam ser percorridas. A saída
encontrada expressa as necessidades individuais e alivia a tensão causada pelo coletivo.
Imagem 6: Representação de Vidal (Homem Pálido).

Fonte: midiailluminati (2011).
2.6 TERCEIRA TAREFA
A última tarefa é o sacrifício, Ofélia tem que oferecer uma gota de sangue do seu
irmão, na qual ela se nega. O Fauno vai embora aborrecido pela recusa e o Capitão Vidal
vendo a garota segurando seu filho acaba matando-a com um tiro. O sangue de Ofélia cai nos
174
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espirais do labirinto e então, ela retorna para o Submundo: seu verdadeiro lar. O sacrifício de
dar seu próprio sangue no lugar do irmão faz com que a tarefa tenha êxito. A garota nunca
poderia passar na última tarefa sem o autossacrifício, já que o outro mundo é irreal/espiritual.
O mundo desconhecido da psique, que é a reflexão do nosso mundo empírico,
caracteriza também o desamparo daquele impulso de vida que obriga tudo o que cresce a
obedecer à lei da máxima autorrealização. Neste processo as influências do ambiente
dificultam o caminho da individuação. O ato principal do herói é vencer o monstro da
escuridão: a vitória esperada da consciência sobre o inconsciente.
A transição do inconsciente representado pela noite e escuridão quando Ofélia morre e
a tomada da consciência representada pelo dia e luz quando ela entra no Submundo. A última
vivência da transformação da vida para o renascimento através da morte que caracteriza o
ritual sagrado:
Nada no mundo dá as boas-vindas a este novo nascimento, mas apesar disso ele é o
fruto mais precioso e prenhe de futuro da própria natureza originária; significa em
última análise um estágio mais avançado da autorrealização. É por isso que a
natureza, o próprio mundo dos instintos, se encarrega da criança (...). (JUNG, 2000,
p. 169).

Os símbolos do Cristianismo estão presentes quando Cristo dá sua vida em troca dos
seres humanos, ressuscitando no terceiro dia e sentando ao lado direito de Deus-Pai. Ofélia
passa por três provas até o seu renascimento no Submundo e seu trono fica no lado direito do
seu Pai. A criança herói surge desta situação como um conteúdo simbólico manifestamente
liberto do pano de fundo do mundo real em que está inserida. Ela passa por diversos
obstáculos até chegar à afirmação da consciência, vestindo o papel divino para tornar-se
invencível e superar tudo o que vier:
O processo de transformação que se segue corresponde ao mito do herói. Em geral,
o motivo dos grandes feitos não comparece; em compensação, as ameaças míticas
desempenham um papel maior. Na maioria das vezes reaparece, nesse estágio, uma
identificação com o papel do herói, que por diversos motivos é um polo de atração.
Tal identificação é frequentemente obstinada e preocupante para o equilíbrio
anímico. Se essa identificação puder ser dissolvida através da redução da
consciência à sua medida humana, a figura do herói diferenciar-se-á gradativamente
até o símbolo do si-mesmo. (JUNG, 2000, p. 180).

Imagem 7: Ofélia no Submundo simbolizando o Cristianismo e o Renascimento.

Fonte: Taringa! (2013).
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3. CONCLUSÃO
A perspectiva psicológica de Ofélia com o labirinto e com sua vivência com os outros,
percebemos a idealização da fantasia interligando a realidade com o irreal para refugiar-se das
crueldades do mundo e suas guerras. O contraste entre a inocência da garota e a perversidade
do padrasto, faz com que esta queira desvincular-se tanto do pai quanto da mãe para excluir
os aspectos negativos maternos e masculinos. A negação masculina para não se submeter e
tornar-se do mundo de Vidal ou do Homem Pálido: um ser que enxerga apenas o que é
palpável.
Com a análise dos arquétipos e os símbolos do filme, notamos que a fantasia de Ofélia
nada mais é do que seus sonhos psíquicos. A criatividade e a imaginação cria um ponto de
sobrevivência para conseguir alcançar sua autorrealização. A transição do surgimento do
símbolo herói em que está inserida faz com que Ofélia passe por diversos obstáculos até
chegar à afirmação da consciência e tornar-se invencível mesmo depois da morte.
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O ENSINO DO GÊNERO TEXTUAL PUBLICITÁRIO NA FORMAÇÃO
DE LEITORES CRÍTICOS, APLICADO A ALUNOS DO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Arielly Facundes de Araújo175
Fiama Cutrin de Oliveira Ribeiro176
RESUMO
A pesquisa sobre o gênero textual publicitário é favorável para se discutir sobre a língua em seus usos autênticos.
O presente estudo propõe uma sugestão curricular a qual apresenta, sobretudo, a formação e desenvolvimento de
alunos e leitores pensantes e reflexivos por meio do contato com textos argumentativos publicitários. Dar-se-á
ênfase a estes gêneros por acreditar-se que os mesmos atuam como indispensáveis elementos para a aquisição de
informações, visto que apresentam diferentes formas e suportes ao ensino, ampliam conhecimentos,
desenvolvem alunos formando leitores altivos, a julgar por estes gêneros estarem presentes no cotidiano dos
mesmos. A proposta baseia-se na teoria de gêneros textuais e apoia-se em teóricos fundamentais como Bakhtin e
Marcuschi para a fundamentação da pesquisa, bem como Paulo Freire e outros teóricos. Para a realização da
pesquisa, utilizamos uma proposta de atividade de produção de uma “propaganda” a qual foi desenvolvida em
sala de aula com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de uma dada escola da rede pública estadual de
ensino, localizada na zona Leste de Teresina - (PI) e foi posteriormente utilizada como corpus de análise. Foi
observada uma ineficácia no modo como os conteúdos sobre gêneros textuais vêm sendo ministrados em sala de
aula, ocasionando em uma reflexão acerca do tema e uma possível resolução da problemática através de uma
proposta de atividade envolvendo o aluno e o professor.
Palavras-chave: Ensino, Gênero Publicitário, Leitura Crítica.

1. INTRODUÇÃO
O artigo trata sobre o ensino do gênero textual publicitário, a fim de capacitar leitores
críticos a partir da produção e exposição de gêneros publicitários. O trabalho,
primordialmente, propõe-se a debater e analisar o quão indispensável se faz o contato
sistemático do educando com gêneros textuais publicitários. Foi sugerida uma proposta
curricular a qual objetiva, sobretudo, a formação e o desenvolvimento de alunos e leitores
pensantes e reflexivos por meio do contato com este gênero.
Para a realização da pesquisa e como corpus de análise, utilizamos a proposta de
produção de um anúncio publicitário, bem como a resolução de questões envolvendo fatores
extralinguísticos relacionados ao gênero como o consumismo e os direitos do consumidor, por
exemplo. A atividade foi desenvolvida em sala de aula com nove (09) estudantes do 9º ano do
Ensino Fundamental de uma dada escola da rede pública estadual de ensino, localizada na
zona Leste de Teresina - (PI), no entanto, apenas cinco (05) alunos produziram a atividade
sugerida.
É importante salientar que na escola em que a atividade foi realizada, há uma grande
evasão de estudantes em sala de aula e uma resistência por parte dos mesmos em realizarem
atividades de produção textual em geral, o que dificultou a realização do trabalho. A atividade
foi utilizada como corpus de análise de nossa pesquisa, em que buscamos observar se os
alunos desenvolveram uma leitura e interpretação crítica a partir das questões da atividade;
além de verificar se os alunos conseguiram compreender a finalidade do gênero e, por fim,
Acadêmica de Letras Português na Universidade Federal do Piauí – UFPI, pesquisadora e articulista na área
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identificar se conseguiram desenvolver um exemplar do gênero de acordo com sua estrutura
textual e finalidade.
A pesquisa focaliza o gênero publicitário, por acreditar que os mesmos atuam como
indispensáveis elementos para a aquisição de informações, visto que apresentam diferentes
formas e suportes ao ensino, ampliam conhecimentos, desenvolvem alunos formando leitores
altivos, tendo em vista que estes gêneros estão em constante presença no cotidiano dos
mesmos. A proposta baseia-se na teoria de gêneros textuais e apoia-se em teóricos
fundamentais como Bakhtin e Marcuschi para a fundamentação da pesquisa, bem como Paulo
Freire e outros teóricos.
O presente artigo é estruturado em referencial teórico, espaço destinado à discursão
acerca da leitura crítica em sala de aula e o ensino gênero textual em sala de aula. Em seguida,
serão expostos os procedimentos metodológicos, em que se descreve a forma como as
produções do gênero estudado foram analisados neste trabalho; análise de dados; resultados
obtidos e considerações finais.
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
2.1 A LEITURA CRÍTICA EM SALA DE AULA
Sabe-se que a leitura contribui para o prazer pessoal e amplia os interesses do
indivíduo, bem como nos proporciona a ampliação de nossas habilidades críticas. Tal prática
auxilia no desenvolvimento da personalidade do indivíduo e é um dos aspectos mais
importantes como ponto de partida para a aquisição de conhecimentos e socialização. A
mesma consiste em um ato que necessita de estímulo e motivação para que se dê de modo
completo e satisfatório.
Compete, portanto, ao professor promover um espaço interativo e participativo a fim
de que surjam possibilidades aos discentes em desenvolverem o interesse e,
consequentemente, o hábito da leitura. Freire (1988), esclarece que a prática de ler não se
esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se
alonga na inteligência do mundo. É possível compreender a partir disso, que a leitura deve
ultrapassar seus próprios limites e fazer com que o leitor atinja um diagnóstico da própria
realidade.
Um leitor proficiente além de compreender o texto de fato, busca selecionar e indicar
boas leituras aos companheiros, isto é, compartilha seus conhecimentos. Portanto, para que
isso ocorra, é necessário que o trabalho desenvolvido no âmbito educacional seja contínuo,
permanecendo durante todo o período escolar.
Delmato (2009), adverte que a escola deve ter a preocupação cada vez maior com a
formação de leitores. Para tanto, a escola não deve voltar seu trabalho para o incentivo da
leitura por si só, mas despertar no aluno a competência de fazer uso da leitura em benefício
próprio nas mais diversas situações.
A leitura não pode ser feita de forma mecânica e descontextualizada, tendo em vista
que o aluno passa a ver a leitura como algo interessante, a partir do momento em que a
mesma torna-se significativa e produtiva, quando sente que ela está contribuindo com sua
formação e percebe que este hábito lhe possibilita interpretar e participar ativamente do
contexto social em que está inserido.
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Estudos apontam que o anseio pela leitura desenvolve-se a partir de uma aproximação
afetiva e significativa em relação aos livros. Dessa forma, é fundamental que os professores
construam espaços convenientes e métodos no âmbito escolar que viabilizem este hábito.
Conforme observamos em uma pesquisa divulgada pela National Endowment for the Arts:
Quem lê regularmente por prazer tem uma vida muito mais ativa e bem sucedida do
que aqueles que preferem passar o tempo livre vendo TV ou dedicando-se à outras
atividades que não exigem raciocínio. Para os primeiros, a vida é uma sucessão de
novas experiências e de ampliação dos horizontes. Para quem se enquadra no
segundo caso, a maturidade torna-se um processo de atrofia mental. (VEJA, 25 ago.
2004, p. 47)

Nesse sentido, é essencial que o professor, para além do acúmulo de conhecimento,
busque também instigar no aluno a capacidade de raciocinar, desenvolva a criatividade, a
imaginação e o senso crítico e, através dessas ações, despertar o interesse dos alunos. Assim
sendo, consideramos que o professor e a escola devem ter objetividade em fazer das
experiências de leitura dos alunos, algo que seja de fato satisfatório e gratificante, criando
espaços e situações em que eles se encantem e deleitem ao ler.
2.2. FINALIDADE DOS GÊNEROS E PECULIARIDADES DO GÊNERO
PUBLICITÁRIO
De modo geral, os gêneros tem como finalidade, dar conta das características de cada
tipo de texto, o modo como ele é apresentado aos leitores, a forma de organizar as ideias, a
sua estrutura, dentre outros fins. Eles estão sempre relacionados a um estilo ou a tema, com
uma estrutura própria. Quando nos referirmos a gênero, adotaremos a noção de gêneros do
discurso desenvolvida por Bakhtin (1997), em que o autor faz relação entre este conceito e
uma determinada forma padrão de enunciados, isto é, para cada campo de utilização da
língua, tanto na forma oral quanto na forma escrita, ocorre uma elaboração de níveis
“relativamente estáveis” de enunciados, que vão determinar e identificar os gêneros, sendo o
enunciado a unidade primária do gênero.
Para Bakhtin, isso ocorre por meio da verificação de que todas as esferas da atividade
humana estão diretamente relacionadas com a utilização da língua. Esta utilização ocorre
através de enunciados que refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma
dessas esferas, seja por seu conteúdo, por seu estilo verbal ou por sua construção
composicional. Assim sendo, o tema, o estilo e a construção composicional juntos, formam
um tipo característico de enunciado dentro de determinado espaço de comunicação, e, por
conta disso, tipos estáveis de enunciado caracterizam gêneros do discurso. Conforme relata
Bakhtin (2000):
Esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua materna,
que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos a gramática [...]
Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados [...] Os gêneros do discurso
organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais. [...]
Se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos
de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase
impossível (BAKHTIN, 2000, p. 301-302).

Embora os falantes não tenham consciência disso, o emprego de uma língua ocorre
sempre por meio de algum gênero, os quais se apresentam em uma variedade imensa e
abrangem as mais diversas situações de comunicação. Compreendemos, pois, que na visão de
Bakhtin, para haver interação verbal, além das formas da língua, se faz necessário também às
formas do discurso.
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Ainda discutindo sobre gêneros, Marcuschi (2003), relata que os mesmos são
fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social, fruto de trabalho
coletivo e contribuem para ordenar e estabilizar as atividades do dia a dia. Os gêneros são
entidades sócio discursivas e formas de ação social incontáveis em qualquer situação
comunicativa.
Diante da diversidade dos gêneros, optamos por trabalhar com o gênero publicitário,
que pertence à ordem do argumentar e geralmente, dependendo do veículo de comunicação
que está inserido, faz uso da linguagem verbal e da linguagem não-verbal como recurso
básico de persuasão. Este gênero tem como finalidade persuadir o consumo de uma ideia ou
produto, informar a respeito de determinado assunto e/ou vender produtos por meio de
mensagens que alcance e atraia um público-alvo. O gênero estudado utiliza recursos
específicos: argumentativos, persuasivos, verbais, não-verbais, intertextualidade e figuras de
linguagem como a metáfora, para chamar a atenção do consumidor. Geralmente o gênero
publicitário é veiculado em outdoors, televisão, jornal, revistas, internet, etc.
Um dos recursos mais utilizados para persuadir, estimular, induzir e convencer o
interlocutor a consumir o produto, é o modo verbal imperativo, que age no consumidor como
se fosse uma ordem inconsciente. É comum, neste gênero, observarmos mensagens curtas,
diretas e objetivas e, comumente, o uso da terceira pessoa. Para o publicitário, a finalidade
principal é ressaltar os pontos positivos do produto ou ideia que está sendo vendida, de modo
que crie no interlocutor o desejo de possuir um determinado produto ou, simplesmente, para
convencê-lo de alguma ideia. Pode ser utilizado um recurso específico afim de atrair cada
público-alvo e vender cada produto em questão.
A linguagem tem por objetivo persuadir o leitor, o que ocorre não apenas com a
utilização da linguagem verbal, mas através da exposição de imagens, fotos e gravuras.
Quanto à sua estrutura, o gênero estudado pode se apresentar em texto não verbal, como, por
exemplo, uma imagem relacionada ao anúncio; expõe um título que, geralmente, é uma frase
de efeito; pode possuir um texto verbal fornecendo informações a respeito do produto; pode
haver, ainda, a presença de um logotipo que consiste em um símbolo que irá representar a
marca anunciada e, por fim, apresenta um slogan, ou seja, uma palavra ou frase curta e de
fácil memorização, a qual resume a imagem que o publicitário deseja firmar no mercado
como uma identidade do produto.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de campo. Foram feitas investigações em
que, além da pesquisa bibliográfica, houve a coleta de dados com alunos do nono ano de uma
dada escola da rede pública estadual de ensino, por meio de uma atividade realizada em
classe. A presente pesquisa possui caráter explicativo, uma vez que pretende identificar os
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos analisados (GIL,
2007), aqui, iremos apontar para fatores que levem as produções a seguirem determinados
padrões.
A pesquisa também utiliza uma abordagem do tipo qualitativa, ou seja, não está se
afixará apenas com a representatividade numérica, mas, sobretudo, com o aprofundamento da
compreensão do grupo. O objetivo da pesquisa é produzir informações aprofundadas e
ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas
informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).
Como método para a coleta de dos dados, foi realizada atividade voltada para a
produção de um anúncio publicitário, bem como, a resolução de questões envolvendo fatores
extralinguísticos relacionados ao gênero publicitário, como o consumismo e os direitos do
consumidor. A proposta foi desenvolvida em sala de aula com nove (09) estudantes do 9º ano
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do Ensino Fundamental de uma dada escola da rede pública estadual de ensino, localizada na
zona Leste de Teresina - (PI), no entanto, apenas seis (06) produziram a atividade em questão.
É importante salientar que na escola em que a atividade foi realizada, há uma grande evasão
de estudantes em sala de aula, o que dificultou a realização do trabalho.
Como procedimento metodológico, inicialmente foi elaborada uma atividade sobre o
gênero publicitário voltada para os alunos do nono ano, contendo três questões. Esta atividade
foi aplicada em sala de aula, onde os objetivos da mesma era fazer com que os educandos
pudessem refletir sobre o poder de persuasão do gênero publicitário e que eles pudessem
identificar como se constrói o gênero publicitário bem como seus objetivos, como podemos
observar na atividade logo abaixo:
HORA DE PRODUZIR
1- Levando em conta o que estudamos em sala acerca do gênero textual publicitário,
dividam-se em três grupos na sala de aula, escolham um dos produtos a seguir e,
utilizando a sua criatividade, produzam um anúncio publicitário para este produto de
acordo com as características, a linguagem e os recursos próprios do gênero,
utilizando todos os requisitos necessários para convencer o consumidor. Dê um título
sugestivo ao anúncio.

2- Observe o trecho abaixo e reflita:
“O supermercado vende necessidades, fetiches ou necessidade de fetiches?”
 É através de pequenas reflexões como estas, que observamos a ilustração de vidas
centradas em um consumismo ditado por moda e marketing. O que você pode
compreender sobre a frase acima?
3- Observe o código de defesa do consumidor e responda:
Código de defesa do consumidor: Propaganda enganosa é aquela capaz de induzir o
consumidor a um erro. Este erro pode estar relacionado à falta de informações sobre o
preço correto, qualidade, quantidade, origem do produto ou serviço oferecido.
Propaganda abusiva é aquela considerada discriminatória, que incite à violência e
explore a superstição ou o medo.
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 Agora crie um anúncio para os próprio publicitários com a finalidade de estimulá-los a
serem mais éticos em suas criações, evitando o uso de preconceito ou de outras
ideologias questionáveis.
A proposta contém uma questão voltada para a produção do gênero em si, levando em
conta suas características e estrutura textual e possui duas questões discursivas que os levaram
a refletir a respeito dos fatores extralinguísticos que envolvem o gênero. Após a aplicação, as
respostas e as produções das atividades foram analisadas com a finalidade de:
A) Verificar se os alunos compreenderam a finalidade do gênero;
B) Identificar se obtiveram êxito na produção do exemplar do gênero de acordo com sua
estrutura textual e finalidade;
C) Observar se os alunos desenvolveram uma leitura e interpretação crítica a partir das
questões da atividade.

4. ANÁLISE DE DADOS
4.1 O GÊNERO TEXTUAL PUBLICITÁRIO NO CONTEXTO DA SALA DE AULA:
UMA ANÁLISE COM ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Com a finalidade de induzir os alunos a refletirem sobre o poder de persuasão do
gênero publicitário, instruí-los como se constrói a estrutura do gênero e quais seus objetivos,
foi aplicada uma atividade composta por três questões, sendo a primeira direcionada à
produção do gênero publicitário, e as duas últimas questões voltadas para fatores
extralinguísticos que envolvem o gênero. Dos nove alunos que estavam em sala, apenas cinco
produziram a atividade, por conta da evasão de alunos em sala de aula, o que, de certo modo,
dificultou a aplicação da pesquisa.
Nas atividades, foram analisados três aspectos principais: a) verificar se os alunos
compreenderam a finalidade do gênero; b) identificar se obtiveram êxito na produção do
exemplar do gênero de acordo com sua estrutura textual e finalidade e c) observar se os
alunos desenvolveram uma leitura e interpretação crítica a partir das questões propostas.
Ao verificarmos se os alunos compreenderam a finalidade do gênero e se obtiveram
êxito na produção do exemplar, de acordo com sua estrutura textual e finalidade, foi possível
constatar que, de seis produções, apenas quatro alunos cumpriram com êxito o objetivo
principal do anúncio publicitário: informar sobre determinado assunto e/ou vender produtos
por meio de mensagens que alcancem e atraiam determinado público, através de uma
linguagem atrativa e persuasiva. Os alunos 3 e 6, além de direcionarem o anúncio a um
público alvo, utilizando um “estilo de vida” afim de chamar atenção do consumidor, já os
alunos 1 e 3 fizeram referência/alusão a marcas já existentes. Em se tratando da estrutura,
todas as seis produções foram satisfatórias em relação a este aspecto. Vejamos alguns
exemplos abaixo:
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Figura I



Nessa produção, observamos que o aluno busca persuadir o leitor, voltando-se para
um público que deseja estar sempre à frente do seu tempo, ou seja, um público
“antenado” com as novidades do mundo consumidor. É possível observar, ainda, que
o anúncio faz referência a uma marca de relógios já existente no mercado: Relógios
Orient ®.
Figura II



O aluno, neste caso, volta-se ao público feminino que segue um “estilo de vida
fitness”, muito evidente nos dias atuais.

Na segunda e terceira questão, em que analisamos se os alunos desenvolveram uma
leitura e interpretação crítica a partir das questões propostas. Na segunda questão, em que
solicitamos que os alunos reflitam sobre a frase: “O supermercado vende necessidades,
fetiches ou necessidade de fetiches?”, identificamos que apenas um aluno não discutiu sobre
as ideias e não desenvolveu uma leitura crítica a respeito do enunciado, contudo, os demais
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alunos apresentaram discussões a respeito do consumismo, da compra sem consciência e por
impulso. Observemos na gravura a seguir:
Figura III

“Eu acho completamente desnecessário porque as pessoas não precisam. Vai que acontece
uma emergência ai não tem o dinheiro porque gasto à toa devemos pensar antes de gastar.”
(Transcrição literal da questão).
Na terceira questão, em que propusemos aos alunos que produzissem um anúncio
voltado para o profissional especializado em campanhas e peças publicitárias,
conscientizando-o a ser um profissional ético e coerente, apenas um aluno compreendeu e
atingiu com êxito a questão proposta, embora, os demais tenham respondido e apresentado
apenas seu ponto de vista acerca da propaganda enganosa. Vejamos:
Figura IV



O aluno utiliza-se de um jogo de palavras e adota uma postura criativa, consciente,
reflexiva e crítica em seu anúncio.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos suportes teóricos e nas atividades realizadas nesta pesquisa, foi possível
concluir que a maioria dos alunos que foram submetidos às atividades conseguiu realizar as
questões propostas com êxito, no entanto, deve-se ressaltar que a maior dificuldade dos
alunos foi desenvolver uma leitura e interpretação acerca das questões reflexivas, que tinham
por objetivo fazer com que os alunos adotassem uma postura mais crítica em relação ao
consumo e gastos desnecessários.
Todos os alunos conseguiram compreender a finalidade do gênero publicitário, porém,
apenas dois alunos não cumpriram o objetivo da produção do gênero, uma vez que não
obtiveram êxito ao produzir um anúncio publicitário atrativo e persuasivo. Sendo assim, fazse necessário que o professor encontre subsídios para que o professora possa desenvolver no
aluno a leitura e o pensamento crítico através de atividades como a que foi realizada, em que
o ensino do gênero não é voltado apenas para os fatores linguísticos intrínsecos ao gênero,
pois a comunicação não existe fora de um contexto particular. É através do incentivo à
práticas de leitura e compreensão de textos para além destes fatores, que o professor formará
um aluno crítico e reflexivo.
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A TERMINOLOGIA DO BABAÇU DO MARANHÃO: ASPECTOS
MORFOLÓGICOS
Theciana Silva Silveira (PGLetras/ALiMA/UFMA)
RESUMO: O presente trabalho objetiva descrever e analisar os aspectos morfológicos da terminologia do
babaçu, dando ênfase aos compostos sintagmáticos. O trabalho, baseado na proposta tipológica elaborada por
ALVES (2004) e nas orientações teórico-metodológicas da Teoria Comunicativa da Terminologia, está
estruturado em quatro partes: (i) levantamento de expressões, termos e suas variantes, presentes na modalidade
oral da terminologia do babaçu do Maranhão; (ii) seleção do corpus linguístico por meio de programas de
processamento de corpora linguísticos; (iii) descrição dos processos sintáticos registrados no corpus e (iv)
análise dos termos. O corpus desta pesquisa é constituído com base no discurso oral das quebradeiras de coco de
Buriti, Itapecuru, Viana, Vargem Grande, Presidente Vargas, Cantanhede e São Bento, municípios do Maranhão.
Para recolha dos termos, foi aplicado o questionário semântico-lexical, elaborado pelo Projeto Atlas Linguístico
do Maranhão (ALiMA), que contém 54 questões. Para a seleção e compilação dos dados, foram utilizados o
Programa Computacional Antconc – nesse programa, os inquéritos foram transcritos e processados – e o
Programa da Microsoft ACCESS – que gerou tabelas organizando os termos registrados. Os resultados mostram
que, no corpus utilizado para este trabalho, os compostos sintagmáticos representam o processo de formação
mais produtivo, correspondendo a 71%, do total de 94 termos, selecionados como em quebradeira de coco,
palmeira de babaçu, choro da palmeira, palha mansa, azeite de coco, anticasco vermelho.
Palavras-chave: Morfologia. Terminologia. Babaçu.

1. INTRODUÇÃO
O babaçu é uma das mais importantes palmeiras brasileiras. Atualmente, é o segundo
maior produto florestal não madeireiro dos mais vendido no Brasil e é encontrado,
principalmente, em plantações conhecidas como babaçuais. O Maranhão, segundo dados do
IBGE (2010), é o estado onde há maior concentração de palmeiras de babaçu e,
consequentemente, dos produtos oriundos do seu coco.
A palmeira do coco babaçu tem um papel significativo no cenário econômico da
agricultura do Estado, tanto no plano industrial, com as grandes indústrias de beneficiamento,
como no plano da atividade extrativista em si (realizada por famílias de baixa renda, com a
coleta e a quebra do coco) e da produção artesanal (de óleo, sabonete, farinha, biscoito). É
grande o número de produtos e subprodutos oriundos do babaçu, tendo em vista que o
aproveitamento da palmeira é integral: da folha à semente.
Tendo em vista esse panorama, o babaçu requer estudos de natureza social, cultural e
linguística. No que diz respeito aos estudos de natureza linguística, convém destacar que o
trabalho de coleta e trato do produto oferece uma excelente oportunidade para registro do
vernáculo, visto que muitos dessas trabalhadoras conservam, em seu discurso, formas
linguísticas próprias, pertencentes a um vernáculo característico do Estado. Por ser coletiva e,
em geral, envolver diferentes gerações de uma mesma família, a atividade congrega vários
sujeitos que interagem em situações naturais de comunicação linguística realizadas sob a
forma de conversas, cantorias e relatos de experiências pessoais.
Todo esse material linguístico traz consigo uma parte específica do léxico da língua
portuguesa, que é o léxico profissional das quebradeiras de coco. A descrição desse material
permite a análise dos termos em vários níveis, sobretudo no nível morfossintático, nível
analisado neste trabalho.
Neste trabalho, serão apresentados estudos sobre a descrição dos processos sintáticos
derivacionais, composicionais e as formações sintagmáticas dos termos, entretanto,
analisaremos, para esta pesquisa, as formações sintáticas composicionais e as formações
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sintagmáticas. Serão tratados, ainda, os termos em suas diferentes configurações e a
dificuldade de classificar alguns termos em uma só tipologia, devido à diversidade de sua
constituição morfológica.
2. AS FORMAÇÕES SINTÁTICAS
As formações sintáticas referem-se às combinações de elementos já existentes no
sistema linguístico do português e essas combinações não estão inseridas, apenas, no nível
lexical, mas também no nível frásico. Segundo (ALVES, 2004, p.14), “o acréscimo de sufixos
pode alterar a classe da palavra-base; a composição tem caráter coordenativo e subordinativo;
os integrantes da composição sintagmática e acronímica constituem componentes frásicos
com valor de unidade lexical”.
Desse modo, os processos sintáticos podem ser classificados em: (i) processos
sintáticos formados por derivação – prefixal e sufixal; (ii) processos sintáticos formados por
composição – coordenada e subordinada –, (iii) formação sintagmática e (iv) formação por
siglas e acrônimos. Entretanto, para o presente estudo, não serão considerados os processos de
formação por siglas e acrônimos.
Em se tratando dos processos selecionados para este estudo, as formações sintáticas
composicionais e as formações sintagmáticas, apresentamos no Quadro 1 uma síntese com
base nas ideias apresentadas em Alves (2004).
PROCESSOS SINTÁTICOS

DEFINIÇÃO

“ocorre sempre entre bases que possuem a mesma
distribuição (...) a função sintática da coordenação
COORDENADA é exercida pela justaposição de substantivos,
adjetivos ou membros de outra classe
gramatical.”.
COMPOSICIONAL
Caracteriza-se por uma relação
determinado/determinante ou
SUBORDINADA determinante/determinado entre seus
componentes, podendo ser compostas entre bases
livres e bases presas.
“processa-se a composição sintagmática quando
os membros integrantes de um elemento frasal
encontram-se numa íntima relação sintática, tanto
FORMAÇÃO SINTAGMÁTICA
morfológica quanto semanticamente, de forma a
constituírem uma única unidade léxica.”.
(ALVES, 2004, p.50).
Quadro 1. Processos sintáticos e suas definições com base nas ideias apresentadas por Alves
(2004).
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia deste estudo adota os princípios teóricos e metodológicos da Teoria
Comunicativa da Terminologia e está dividida nas seguintes etapas: (i) leitura de trabalhos
técnicos e científicos que envolvem o universo do babaçu, além de pesquisas referentes a
morfossintaxe; (ii) levantamento de expressões, termos e suas variantes, presentes na
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modalidade oral da terminologia do babaçu do Maranhão; (iii) seleção do corpus linguístico
por meio de programa de processamento de corpora linguísticos; (iv) descrição do corpus e
(v) análise dos termos da terminologia do babaçu.
3.1.CORPUS
O corpus da pesquisa é constituído por textos, na modalidade oral das quebradeiras de
coco babaçu, de vários municípios maranhenses. Esses textos, extraídos do banco de dados do
ALiMA, foram recolhidos por meio da aplicação de um questionário semântico-lexical
(QSL), que contém 54 questões.
Para seleção dos termos, utilizamos o programa computacional de seleção de termos:
Antconc. Neste programa, os inquéritos transcritos foram processados, já que as ferramentas,
principalmente a worlist, Concordance e Key-word, aceleram a seleção dos termos e
permitem uma análise mais completa, proporcionando observar quais termos aparecem com
maior frequência nos inquéritos e em que contexto os termos aparecem.
3.2.IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO
LEXICAL E COMPILAÇÃO DOS DADOS
Para a descrição dos processos de formação de palavras encontradas na terminologia
do babaçu, organizamos os termos em uma tabela gerada pelo programa ACCESS, da
Microsoft, dividindo-as em colunas com os seguintes campos:
Coluna 1: todos dos 94 termos;
Coluna 2: processo sintático de derivação prefixal;
Coluna 3: processo sintático de derivação sufixal;
Coluna 4: composição por subordinação por bases livres;
Coluna 5: composição por subordinação por bases presas;
Coluna 6: Composição sintagmática.
Desse modo, foi possível selecionar os termos de acordo com o seu processo de
formação. Ao final da coleta, chegou-se a 156 termos da fala das quebradeiras de coco, dos
quais 60,2% (94 termos) correspondem à formação por derivação e composição e 40,8% (62
termos) a sintagmas simples.
Depois da descrição do corpus, analisaremos os termos encontrados quanto aos seus
aspectos morfossintáticos, visando observar as formações sintáticas mais produtivas na
terminologia do universo do babaçu.
4. RESULTADOS
4.1. DESCRIÇÃO
4.1.1. Derivação
No corpus em análise, o processo sintático derivacional ocorre 26 vezes. Vale destacar
que muitas dessas ocorrências estão integradas a um composto sintagmático.
A derivação prefixal ocorre, apenas, 1 vez, como no exemplo: descapotar a palmeira.
Registramos, desse modo apenas o prefixo -des.
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Já a derivação sufixal, com um número de ocorrências bem maior, se comparanda com a
derivação prefixal, soma um total de 25 ocorrências. Vejamos alguns exemplos: babaçual,
bagacinho, bagaço, bichinho, cachopa, cachopeiro, caçoteira, quebradeira, ganzolinha,
cercado, chorozinho, cocal, palmeiral, coco encharcado, coco inchado, filhote. Registramos
os sufixos: -aço, -al, -eiro(a), - inho(a), -ado, -ote, opa.
4.1.2. Composição
O processo sintático de composição subordinativa de base livre apresenta 1
ocorrência, no exemplo: coco babaçu.
O processo sintático de composição subordinativa de base presa apresenta 3
ocorrências, nos termos: anticasco vermelho, endocarpo, mesocarpo.
O processo sintático de composição sintagmática apresenta 73 ocorrências, como
podemos ver em alguns termos: bicho de coco, cacho de coco, ganzola do coco, capote das
palhas, choro da palmeira, estar na remela, coco inchado, coco de solta, leite de coco,
sabonete de coco,palha mansa, palha braba, palha nova, olho da palha, quebradeira de coco.
4.1.3. Total de ocorrências dos processos de formação de palavras
A tabela 1 apresenta a distribuição dos processos de formação e suas ocorrências,
considerando o total 94 termos analisados nesta amostra.
Processo de formação

Número de ocorrências

Composições sintagmáticas

73

Derivação sufixal

25

Composição subordinativa de base presa

3

Composição subordinativa de base livre

1

Derivação prefixal

1

Total

103

Tabela 1. Total de ocorrências dos processos de formação de palavras
É importante ressaltar que o total de ocorrências é superior ao número de termos
analisados, uma vez que a formação de um mesmo termo se dá por meio mais de um processo
de formação, como nos exemplos:
Descapotar a palmeira:derivação prefixal (descapotar) e composição
sintagmática;
Quebradeira de coco: derivação sufixal (quebradeira) e composição sintagmática;
Anticasco vermelho: composição por base presa (anti+casco) e composição
sintagmática.
Os dados descritos estão ilustrados no Gráfico 1.
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Gráfico 1.Percentuais da distribuição dos termos segundo o processo de formação
No que tange aos tipos de processos encontrados na terminologia do babaçu, podemos
dividi-los em dois grupos: (i) processo sintático por derivação e (ii) processo sintático por
composição, como podemos observar na Tabela 2 e no Gráfico 2.
Tipos de processo

Número de ocorrências

Processo Sintático por Derivação

26

Processo Sintático por Composição
77
Tabela 2. Total de ocorrências dos tipos de processos de formação de palavras
Gráfico 2. Percentuais da distribuição dos tipos de processo de formação
4.2. ANÁLISE

25%
Processo Sintático por
Derivação
75%
Processo Sintático por
Composição
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Tomando como base a tipologia elaborada por Alves (2004), analisaremos as
formações sintáticas composicionais e as composições sintagmáticas, separadamente, nos
tópicos a seguir.
4.2.1. Composição
4.2.1.1. Composições por subordinação
Nas composições compostas por subordinação, podemos observar que entre os elementos
há uma relação de determinado/determinante ou determinante/determinado, assim o elemento
determinado constitui o elemento genérico e o determinante acrescenta uma especificidade.
Podemos observar essa composição no exemplo a seguir:
(1) INQ. – E como se chama o fruto da palmeira do babaçu?
INF. – <Coco babaçu!> Coco ou <coco babaçu...> chama <coco babaçu >já sabe...
porque tem o coco da praia e o coco das palmeiras já sabe que é o babaçu... ((risos)).
No exemplo (1), é possível afirmar que a composição é formada por subordinação,
uma vez que: (i) o termo é composto por duas bases livres que juntas veiculam um só ideia e
em (ii)a relação entre esses dois elementos estabelecem a ideia de determinado e determinante
que, na maioria dos casos, decorre da redução da seguinte frase base: substantivo 1 que é (que
tem características de)+ substantivo 2 = coco que é babaçu.
Geralmente, o que determina o substantivo é o adjetivo, entretanto, no exemplo em análise,
essa relação ocorre entre 2 nomes substantivos, algo que é sintaticamente marcado. Desse
modo, podemos classificar o termo coco babaçu com um composto subordinativo e não como
um composto sintagmático.
4.2.1.2. Composições por subordinação com bases presas
Em se tratando das composições formadas por subordinação de bases presas, no corpus
em análise, podemos afirmar que não são tão produtivas, uma vez que esse tipo de formação
sintática é encontrado, em sua maioria, no universo técnico-científico, pois é, em geral,
formado por radicais greco-latinos. (CARDOSO, 2015). Vejamos os exemplos:
(2) INQ. Hoje vocês chama de <mesocarpo>, e antes, como é que vocês chamavam?
INF. Nós chamava mesmo era a massa.
INQ. Massa? É porque que a senhora chama hoje de <mesocarpo>? Por que houve a
mudança?
INF. Porque a gente... olha, houve a mudança porque nós estamos tirando a massa do
coco para produzir o <mesocarpo>.
INQ. Hum...aí as pessoas que vieram trabalhar com vocês...
INF. É...vieram trabalhar com nós...
(3) INF- Então, essa outra parte aqui de dentro. Essa aqui, já é o <endocarpo>. É a parte
dura. Já é a parte dura...
INQ- e para <endocarpo> tem outro nome?
INF- a gente chama a casca do coco.
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Nos exemplos apresentados em (2) e (3), é possível afirmar que os termos são
formados por composição por subordinação de bases presas. Na formação em (2) e (3), ocorre
a composição de dois radicais gregos, meso+carpoe endo+carpo, respectivamente.
(Sandman, 1992) apresenta como dois critérios para verificação de composto
subordinativo por base presa: (i) a possibilidade de flexão de número apenas no segundo
elemento do composto e (ii) a forma de continnum, no nível fonológico, em que a sílaba
tônica de um dos elementos é “perdida”, ou seja, passa a ter um acento secundário, e o acento
principal permanece em apenas um dos elementos.
4.2.1.3. Composições sintagmáticas
Os termos formados por composição sintagmática, no nosso corpus, foram bastante
produtivos, com 73 ocorrências, que correspondem as seguintes estruturas: S+P+S
(Substantivo+ Adjetivo+ Substantivo), S+A (Substantivo+Adjetivo), V+Art.+ S
(Verbo+Artigo+Substantivo),
V+P+A
(Verbo+Preposição+Adjetivo),
S+P+A
(Substantivo+Preposição+Adjetivo),
V+P+V
(Verbo+Preposição+Verbo),
V+P+S(Verbo+Preposição+Substantivo), V+P+A (Verbo+Preposição+ Adjetivo) e A+S
(Adjetivo+Substantivo).
S+P+S: azeite de babaçu, azeite de coco, bicho de coco, cacho de coco, cachopa de coco,
ganzola do coco, capote das palhas, caroço de coco, casca do coco, chapéu do coco,
choro da palmeira, fibra do coco, leite de coco, óleo de babaçu, óleo de coco, olho de
palmeira, olho de palha, paçoca de babaçu, palmeira de babaçu, pasta de brilho, peá do
coco, pedaço de pau, pele de coco, sabão de coco, sabonete de babaçu, sabonete de coco,
tronco da palmeira, vinho de coco, quebradeira de coco.
S+ A: anticasco vermelho, babaçu verde, caroço escaldado, casca grande, coco
encharcado, coco inchado, coco pelado, coco preso, coco pubo, coco queimado, coco
sapecado, coco verde, massa branca, palha aberta, palha braba, palha fechada, palha
mansa, palha nova, palha velha, palmeira macho, palmeira manina.
V+Art.+ S:ajeitar a palha, apurar o azeite, bater a palha, cortar o cacho, decotar a
palmeira, derrubar a palha, descapotar a palmeira, futucar o cacho, pisar o caroço,
riscar a palha, socar o coco, tirar a palha, tirar a pindova, torrar o caroço.
V+P+A: cair de bulha, caiu de movido, quebrar de meia.
S+P+A: coco de meia, coco de solta.
V+P+V: botar para secar.
V+P+S:estar na remela.
A+S: meia penca.
Segundo Alves (2014, p. 50), “processa-se a composição sintagmática quando os
membros integrantes de um segmento frasal encontram-se numa íntima relação sintática, tanto
morfológica quanto semanticamente, de forma a constituírem uma única unidade léxica.”.
Desse modo, destaca-se a importância dessas composições sintagmáticas na terminologia do
babaçu, uma vez que os termos registrados mais produtivos são as formas S+P+S e S+A.
Vejamos alguns exemplos extraídos do corpus em análise.
(4) INQ- e como é que chama a pessoa que quebra o coco babaçu?
INF-<quebradeira de coco>.
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No exemplo (4) o termo quebradeira de coco é formado pelo processo de composição
sintagmática. Segundo Biderman (1999, apud ARAÚJO, 2015), para a distinção dos
compostos sintagmáticos dos compostos em geral, podem ser aplicados dois testes: o da
substituição e do da inserção. É possível aplicar o teste inserção no exemplo (4):
quebradeira boa de coco
Por meio do teste aplicado, podemos dizer que quebradeira de coco é um composto
sintagmático, pois a inserção do adjetivo descaracteriza semanticamente o sintagma. Para
inserirmos um adjetivo como boa, no sintagma, este terá que ser inserido antes do primeiro
elemento ou depois do segundo (boa quebradeira de coco ou quebradeira de coco boa). O
mesmo ocorre no exemplo (5), a seguir:
(5) INQ- Eu olho pra palmeira e vejo que o coco fica pendurado, como é que chama
aquela coisa que ele fica pendurado?
INF- O cacho. O cacho do coco.
cachogrande de coco
Para que se possa analisar a aplicação do teste de substituição, observemos os
exemplos (6) e (7):
(6) INF. Aproveita tudo! Por exemplo, do jeito que ela tá ali, você cobre uma casa dessa
daqui, você chama aquela palha ali que a gente vai, quando a gente termina de cobrir
uma casa dessa aqui com <palha mansa>, aí vamos, vamos, vai botar um capote.
Então o capote, a gente pega uma escada e sobe, na palmeira ali, e corta aquelas
palhas ali, aquelas palhas já servem pra fazer o capote, que é pra fazer aquele, dar um
corte no talo e quebra ele assim que é pra segurar as palhas pra botar ali.
(7) INF. Senhora, ela bota assim uma água, uma água vermelha, eu digo assim...que desce
no olho né? Aí quando a gente corta ela, que ela derrama a gente, sabe gente do
interior, né? Diz assim: coitada, a palmeira tá chorando,eles derribaram ela... ela ficou
derramando uma lágrima. Aí, diz que ela tá chorando. É o <choro da palmeira>!
Nesses exemplos, são registrados os sintagmas palha mansa e choro da palmeira. O
teste de substituição verifica se há possibilidade da troca de um dos elementos do sintagma
sem que o sintagma seja alterado semanticamente. Aplicando o teste de substituição ao
sintagma palha mansa, observamos que seria inviável a troca do termo mansa por um
sinônimo aproximado, como por exemplo,calma.
O mesmo ocorre no sintagma choro da palmeira. Nesse exemplo foi possível observar
o uso metafórico em um dos elementos que compõem o sintagma, a saber: choro. Ao
substituir o elemento choro por lágrima, há mudança de traços de sentindo do sintagma.
Desse modo, torna-se inviável a substituição desse elemento para a compreensão do sentido
total da composição sintagmática.
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5. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES
O presente trabalho teve como objetivo descrever e analisar os processos sintáticos,
considerando a tipologia de Alves (2004), de formação de palavras presentes na terminologia
do universo do babaçu. Com base no que foi exposto, podemos evidenciar os pontos
principais referentes aos processos sintáticos de formação de palavras e aos processos mais
produtivos registrados na amostra.
Dentre os processos sintáticos de formação descritos e analisados, podemos destacar
os processos de composição sintagmática, que correspondem a cerca de 71%, dos 94 termos.
O estudo oraapresentado nos mostra a importância dos estudos das composições e sua
pertinência nos estudos terminológicos, mostrando que esse é um processo produtivo no
léxico comum, bem como nos elementos lexicais dos campos técnico-científicos. A pesquisa
no campo do conhecimento analisado aqui só ratifica essa tese. Isso, mais uma vez, mostra
que o conhecimento das quebradeiras de coco é um conhecimento especializado, pelo menos
no aspecto morfológico das unidades lexicais próprias desse universo. Esse estudo mostra,
ainda, que a língua fornece mecanismos para a criação dos processos sintáticos atendendo de
forma satisfatória a necessidade dos falantes.
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NAVEGANDO COM AS LETRAS: ESTRATÉGIAS DE ENSINOAPRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DA INTERNET
Ana Patrícia Sá Martins177
Dielly Nascimento Leite178
Resumo: Para pensarmos na possibilidade de sermos protagonizadores das inovações com o uso das tecnologias
digitais, a fim de provocarmos uma transformação efetiva na educação, é fundamental que haja uma ação
conjunta de todos os sujeitos envolvidos no processo educacional (Graziola Junior & Schmmeler, 2008).
Conforme Coscarelli (1999), ao professor cabe o papel de preparar bem as aulas, explorando da melhor maneira
possível os recursos que as tecnologias lhe oferecem, além de adequar cada gênero textual de acordo com sua
função discursiva, uma vez que “tão importante quanto a tecnologia em si, é como ela está sendo usada para fins
educacionais”. Nesse sentido, objetivamos neste artigo compartilhar algumas experiências e obstáculos
vivenciados na execução de atividades do nosso Projeto de Extensão 2015/2016, financiado pela Universidade
Estadual do Maranhão, com alunos do Ensino Médio de uma escola pública, na região sul do Maranhão, no que
tange à utilização das tecnologias do ambiente digital no ensino de Língua Portuguesa. Embora ainda em
desenvolvimento, o nosso trabalho já conta com parciais resultados acerca de tal experiência, os quais apontam
para a real necessidade de um letramento (Kleiman, 1995), sobretudo, o letramento digital tanto dos discentes
quanto dos docentes, a partir de práticas sociais que se fazem cada vez mais presentes no cotidiano desses.
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Ensino Médio. Metodologias. Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO
Nesse primeiro quartel do século XXI, vive-se em uma “sociedade da informação” ou
“sociedade do conhecimento”, na qual as tecnologias da informação e comunicação (TICs)
são uma realidade em nossas vidas. Contudo, estudos acadêmicos e dados oficiais da
Educação Básica têm constatado, em sua maioria, o hiato entre as práticas pedagógicas
realizadas pelos professores e o uso cada vez maior da aparelhagem tecnológica partícipe da
vida dos adolescentes. É necessário que a escola – gestão, professores, pais e alunos – utilize
criticamente essas novas ferramentas em atividades e no próprio currículo para que haja
melhorias e facilidades no ensino aprendizagem. Moran (2004) afirma que são múltiplas as
possibilidades de utilizar as novas tecnologias a favor da educação, de maneira mais eficaz e
eficiente, onde o aluno e professor tenham a oportunidade de aprender e (co)construir o saber
de forma mediada e interativa. Assim, partimos da premissa de que com a utilização racional
e crítica do computador e da exploração didática do ambiente digital nas aulas de Língua
Portuguesa, é possível ler e produzir textos, pesquisando na Internet e tendo acesso a dados e
informações que, sem dúvida alguma, contribuirão para as discussões, aprendizagem e
interação na sala de aula.
Nossa premissa vai ao encontro da realidade no grande avanço que a tecnologia nos
coloca, sejamos docentes ou não, ao defrontar-nos com a variedade de gêneros textuais que
estão relacionados com o uso internet, ou seja, os gêneros digitais (MARCUSCHI, 2005).
Numa perspectiva acadêmica, os gêneros digitais têm suscitado discussões importantes,
visando um ensino, sobretudo de língua materna, que adote uma pedagogia dos
multiletramentos, multimodal e multissemiótica, levando o estudo dos vários tipos de textos e
gêneros textuais a uma abordagem mais significativa e crítica para a realidade do alunado,
como se observa nas pesquisas de Luiz Antônio Marcuschi (2005), Guimarães e Machado
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(2007), Cristóvão (2005), Coscarelli (2002, 2003, 2007, 2016), Dionísio (2005), Matencio
(2008), Roxane Rojo (2005), entre outros.
A partir desse aporte teórico, notamos que utilizando alguns gêneros textuais, aqueles
voltados para o uso da internet, muitos mecanismos podem ser explorados na sala de aula,
porém, muitos não são utilizados pelo professor por falta de acesso, por falta de formação
adequada ou por medo de incorporar essa nova metodologia ao ensino da disciplina. Outro
ponto que destacamos é que com o avanço da internet e das tecnologias relacionadas, o texto,
antes circunscrito majoritariamente na e pela linguagem verbal, passa a dialogar com
informações multimídia, isto é, as informações passaram a ser transmitidas através de
diversos meios (multimeios), a exemplo o som, hipertextos, gráficos, infográficos, vídeo, etc.
Por isso, é que defendemos a necessidade de utilizar e avaliar a internet e os textos que ali
circulam, a fim de uma didática que possa usar em sala de aula os gêneros digitais como uma
ferramenta de aprendizagem no ensino da língua materna, isto é, adotar esses gêneros como
mais um material didático para auxiliar o professor no processo ensino-aprendizagem.
Nossa inquietação parte também do fato de acreditarmos que não há dúvidas do
quanto as tecnologias são realidade presente na sala de aula dos centros urbanos brasileiros. O
problema é que a escola não está conseguindo enfrentar adequadamente hoje o quê e como
fazer com essa tecnologia. E, uma vez que muitos professores não dominam essas
tecnologias, por uma série de fatores que não nos deteremos neste trabalho, a primeira medida
a se tomar, portanto, é aprender a fazer isso. É preciso dominar o que este recurso pode fazer,
para depois saber o que fazer com ele. É preciso, pelo menos, ter intimidade com os editores
de textos, apresentações de slides entre outros tantos, bem como, estar apto para usar a
Internet. A Internet e as tecnologias digitais estão trazendo novos desafios pedagógicos para
as escolas.
Muito mais do que críticas às atividades desenvolvidas com os recursos que lhes são
disponibilizados, os professores precisam de propostas didáticas que os auxiliem para um
ensino mais crítico e inovador nesse cenário atual da adolescência brasileira. Este foi um dos
motivos que levaram este trabalho a ser pensado quando do edital que trata dos projetos de
extensão financiados pela Universidade Estadual do Maranhão. Pois entendemos que as
dificuldades enfrentadas pelos professores mediante os novos rumos da educação são muito
grandes e, portanto, há de se trabalhar para superá-las, oferecendo aos educadores
possibilidades e condições de enfrentarem esses desafios.
Através de encontros entre o gestor, a professora supervisora da escola, a bolsista e a
professora orientadora, propostas foram pensadas para o ensino aprendizagem de Língua
portuguesa por meio da internet, numa escola pública de Ensino Médio da região sul do
Maranhão, objetivando proporcionar conhecimentos para que professora e alunos pudessem
utilizar, de forma adequada, o laboratório de informática tanto no planejamento quanto na
execução das aulas.
O trabalho vem sendo realizado desde setembro de 2015, numa carga horária de 20h
semanais (12h na escola onde o projeto era desenvolvido e 08h de orientação e planejamento
com a professora orientadora). Vale ressaltar que o projeto ainda continua sendo
desenvolvido, com previsão de término para agosto de 2016. Mais adiante, traremos maiores
detalhes quanto ao processo metodológico do projeto.
A fim de apresentarmos algumas reflexões sobre as nossas experiências parciais no
desenvolvimento do projeto, organizamos este artigo em seções. Incialmente, temos a seção
Educação, Tecnologia e Inclusão digital, na qual fazemos um breve histórico da introdução da
informática nas escolas e discutimos se as políticas educacionais oficiais de fomento à
inclusão digital tem surtido efeito nas metodologias dos professores e na aprendizagem dos
alunos. Em seguida, discorremos sobre Letramento digital e ensino de Língua Portuguesa,
situando o leitor do aporte teórico que fundamenta a nossa proposta de trabalho no ensino de
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Língua materna a partir do ambiente digital. Dando continuidade, a seção três, intitulada O
projeto PIBEX: outras formas de ler e escrever, apresenta as motivações, o local e olhar de
onde surgira nossa perspectiva didática. Na seção quatro, trazemos a Análise dos dados,
coletados a partir de algumas atividades com o gênero digital Memes, e, por isso, fazemos,
também nessa seção, uma síntese das características desse gênero. Ao final, apresentamos
algumas considerações, que nunca são finais, das experiências vivenciadas.
1 EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL
Na realidade brasileira, a questão da informática relacionada com a educação, apesar
de está sendo (re) discutida diante do avanço das tecnologias no âmbito escolar, não é algo
recente, embora ainda seja incipiente, mas, conforme já mencionado neste trabalho, vem
suscitando a atenção de políticas públicas para educação e reflexões acadêmicas em busca de
práticas pedagógicas relacionadas ao cotidiano de várias escolas.
Cysneiros (1997) discute o processo de assimilação por parte da escola desta nova
ferramenta. Nessa mesma linha de raciocínio, Oliveira (1997) salienta a necessidade de uma
política educacional específica na área, que considere o professor como sujeito ativo na
construção deste processo. Sua pesquisa nos mostra que, na maioria das vezes, o grau de
desconhecimento por parte dos professores, quanto à utilização da informática para a prática
pedagógica, é um dos grandes fatores a inibir que se chegue a resultados satisfatórios.
Nesse sentido, acreditamos ser necessário, inicialmente, um processo de capacitação e
letramento voltado diretamente para o professor, no intuito de possibilitar a sua familiarização
com esta ferramenta, pois como afirma o autor: “Concluímos ser de fundamental importância
que haja uma preocupação com a capacitação dos professores, uma vez que constatamos
como sendo quase total o desconhecimento dos professores do que seja informática ao
iniciarem-se neste projeto" (OLIVEIRA, 1997, p.163).
Vale destacar que a citação acima se encontra num livro publicado em 1997, mas que
ainda hoje, 2016, podemos afirmar ser grande a parcela de professores que não possui
conhecimento adequado para utilizar essa nova ferramenta.
Michael Apple (1986) assinala que "a nova tecnologia não é um fator isolado".
Segundo o autor, é necessário problematizar de forma bastante criteriosa os diversos ângulos
da questão da informática na educação, tais como a questão do emprego, do acesso de todos à
nova tecnologia, etc, pois os educadores não podem deixar para outros a discussão sobre os
reais objetivos deste processo. O autor adverte que “a nossa tarefa como educadores é
assegurar que ao entrar na sala de aula ela (a nova tecnologia) estará lá por razões política,
econômica e educacionalmente criteriosas, e não porque grupos poderosos possam estar
redefinindo nossos principais objetivos educacionais à sua própria imagem”. (APPLE, 1986,
p. 48).
Percebemos que a temática da informática na educação ainda está longe de ser
suficientemente equacionada. Porém, há de se considerar que, nos últimos anos, observamos
algumas medidas governamentais de investimentos, ao menos no aspecto da compra de
equipamentos para escolas tanto na rede pública (o caso do PROINFO179) como na rede
privada.
Assim, torna-se urgente refletir sobre a relação da informática com a educação,
verificando e propondo sugestões de como esta nova tecnologia pode ser (melhor) assimilada
pelos alunos e pelos professores enquanto novo paradigma pedagógico.
Partilhamos da ideia de que para haver uma inserção da tecnologia no ambiente
educacional, é recomendada uma política adequada e direcionada de acompanhamento, assim
179
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como se objetiva numa proposta pedagógica, um sistema de formação continuada para os
professores e uma supervisão orientadora do trabalho desenvolvido junto aos alunos no
processo de aquisição de conhecimentos via recursos da microinformática.
Pensando mais particularmente nas escolas das redes públicas de ensino, ainda é
prematuro afirmar que exista uma proposta político pedagógica plenamente aceita por todos
os sujeitos do ambiente escolar. Na sua grande maioria, as experiências demonstram, quando
muito, a presença de microcomputadores nas escolas, mas não confirmam a uma eficaz e
adequada proposta pedagógica ou mesmo de uma prática educativa por parte de professores
que substancie o paradigma pedagógico da informática educativa.
O PROINFO, enquanto estratégia de implantação da política do governo federal para
a área de informática educativa, procurou disseminar a presença dos microcomputadores nas
escolas das redes públicas, acreditando que a distribuição destes desencadearia uma série de
outros aspectos a fim de viabilizar sua utilização, tais como a formação de professores para a
área de informática educativa, com cursos de pós-graduação, criação de laboratórios e núcleos
de tecnologia educacional.
Contudo, como já sinalizado, não foi o que aconteceu na educação básica brasileira.
Podemos citar os estudos de Costa (2015) sobre o PROINFO e a política de acesso à
tecnologia em todo o Brasil e, mais especificamente sobre a realidade maranhense, o trabalho
de Wadai et al, os quais apontam as falhas e lacunas no processo de incorporação das
Tecnologias de Informação e Comunicação na prática pedagógica. Embora os autores citem
isoladamente alguns escassos exemplos em que a informática e a tecnologia tenham
conseguido oportunizar uma produção de conhecimento crítico, ainda é pertinente
indagarmos: Qual de fato é o papel da tecnologia na educação? Onde está a formação
adequada para os educadores e alunos, para promover um letramento digital? Qual o lugar do
ensino de leitura e produção escrita nesse contexto tecnológico? Tais questionamentos nos
levaram a refletir e problematizar a relação entre a tecnologia e as aulas de Língua
Portuguesa, assim como fizeram, também, pensar em estratégias didáticas que
proporcionassem, simultaneamente, ao professor e aos alunos experiências viáveis e críticas
de aprendizagem através da tecnologia e da internet.
Acreditamos que um uso racional, adequadamente orientado teórico e
metodologicamente, da informática e da internet aplicadas à educação, consubstanciando um
novo modelo pedagógico, possa ajudar a superar, ou ao menos minimizar, a crise em que se
encontra o sistema de ensino, sobretudo, nos centros urbanos do país, onde o contato dos
jovens com essa tecnologia se dá de maneira mais veloz e imperativa. Pensamos que assim,
estamos contribuindo para resolver os problemas que para muitos parecem pertinentes ao ato
de ensinar, como a existência de altos índices de evasão e repetência e a superposição de
conteúdos desatualizados e enfadonhos.
Conforme assinala Valente (1993, p.40), "o computador deve ser utilizado como um
catalisador de uma mudança do paradigma educacional. Um novo paradigma que promove a
aprendizagem ao invés do ensino...", e Brandão (1999, p.101), “... o pedagógico é o âmbito
que catalisa a potencialidade de equacionar um projeto social que encaminhe
concomitantemente a questão da elaboração de outros padrões de racionalidade, e que seja
capaz de instaurar padrões alternativos de relações pedagógicas em amplo senso”.
Nesse sentido, pensarmos em estratégias de ensino-aprendizagem de Língua
Portuguesa através da internet é ir de encontro à premissa que afirma ser impensável a relação
internet/educação, ao contrário, defendemos que a introdução desta tecnologia pode permitir
mudanças significativas e apresentar novas abordagens para a relação educação-sociedade.
Vale ressaltar que a simples substituição do professor pelo computador não é a
alternativa apresentada quando se fala de tecnologia na educação. Na verdade, ela coloca-se
como instrumento ou como mecanismo de auxílio na relação ensino-aprendizagem,
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oferecendo seu dinamismo para a diversificação das possibilidades de interação entre aluno e
professor. Além disso, oferece aos alunos a oportunidade de colocarem em prática o conteúdo
das disciplinas estudadas.
Não podemos negar que a tecnologia atualmente tem uma participação muito grande
em diversos ramos da atividade humana. Mais que isso, ela é indispensável nas áreas em que
é introduzida. Portanto, aplicá-la à educação apresenta-se como algo fundamental para uma
adaptação do processo educativo às características da sociedade contemporânea. Outro fato
que exige a utilização e habilidade no uso dos recursos digitais é a utilização da informática
como mediadora no desenvolvimento e no avanço da aprendizagem. Por exemplo: na
aprendizagem à distância, modalidade que cresce cada vez mais, o uso de
microcomputadores, vídeos, softwares, que contribuem diretamente para a transmissão de
conhecimentos, entretanto, que exigem capacidades e condições suficientes para acessá-las.
O que constatamos na literatura dedicada a investigar essa informatização na e da
educação, é que mesmo tendo aumentado bastante, ainda é preocupante a realidade na maioria
das escolas públicas, pois as mesmas possuem os computadores, mas não tem professor
capacitado para transformar sua aula com utilização do instrumento digital. Os computadores
ficam presos nas salas e os alunos não têm aprendizado com esta tecnologia que é tão
necessária atualmente. Com a utilização destes recursos usados de forma adequada, tanto o
professor, quanto o aluno sai ganhando, pois o primeiro será o incentivador, o acompanhante
direto desse processo, já o segundo se tornará o protagonista e sujeito ativo. Não podendo
esquecer que a interação será bem maior no processo de inclusão digital na educação. Para
que a inclusão digital ocorra de maneira democrática, é necessário que se utilize tecnologia
adequada e variada para alcançar os reais objetivos, sendo que as mesmas devem incentivar a
participação, o diálogo, a construção de habilidades próprias, as pesquisas e principalmente
devem estar delimitadas à realidade do aluno, para que não haja exclusão e todos tenham
acesso. É preciso dominar os meios digitais, antes que eles tornem nosso conhecimento
educacional e nossa prática profissional totalmente obsoleta. Como diz Marcus Garcia de
Almeida (2002), devemos aprender a utilizar as novas tecnologias e relacioná-las com a
educação atual, para se evitar que as formas tradicionais pedagógicas tornem-se ineficientes e
arcaicas para as formas vigentes e que ao invés de preparar, elas se tornem obstáculos para o
processo de ensino-aprendizagem.
2 LETRAMENTO DIGITAL E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
As tecnologias digitais vêm provocando diversas mudanças nas atividades da vida
moderna, inclusive na nossa forma de viver. Com o advento da Internet, de outros recursos e
ferramentas tecnológicas, consequentemente, essas mudanças também vêm sendo sentidas no
processo de ensino/aprendizagem. Diante dessa conjuntura, muitos docentes e profissionais
dedicados à educação procuram investigar como os usos e os impactos que novas práticas de
ensino aliadas aos recursos tecnológicos podem influenciar nos processos de aprendizagem.
Nossa proposta de trabalho está em conformidade com os pressupostos teóricos de Xavier
(2004, 2005), Soares (1998, 2002, 2010), Lévy (1996, 1999), Coscarelli (1999, 2007), entre
uma vez que buscar utilizar alguns conceitos recentes e em voga, os quais permeiam as
práticas de ensino e aprendizagem de língua materna, entre eles estão o letramento digital
(uma modalidade de letramento para o uso de diversos recursos tecnológicos) e os gêneros
digitais, gêneros de textos/discursos específico das mídias e suportes textuais oriundos dos
objetos digitais e virtuais da informação e da comunicação.
Como citado nas seções anteriores, acreditamos que muitas práticas sociais de leitura e
de escrita podem ser propiciadas através dos recursos tecnológicos, como o computador, a
Internet e os telefones celulares, ou seja, meios de comunicação “cercados por palavras,
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textos, imagens e por tantos outros conjuntos de signos. Assim é que se caracteriza uma
sociedade letrada”, (FERNANDES & PAULA, 2008, p. 21). Para fundamentar nosso prisma
teórico acerca do conceito de letramento digital é importante destacar a relevância da
compreensão dos modos de inserção e de uso da escrita nas sociedades letradas de hoje, bem
como os processos históricos que vêm determinando os diferentes gêneros discursivos, tanto
orais, como escritos, além de incluí-los em novos suportes tecnológicos. Para isso, tomamos a
perspectiva de letramento digital como todas as possibilidades de contato com língua escrita
nos ambientes digitais em que ela ocorre, seja nas práticas de leitura ou de escrita. Para
Xavier (2005, p.133), o letramento digital é importante por considerar a necessidade dos
indivíduos em dominarem um conjunto de informações e habilidades mentais que devem ser
trabalhadas pelas escolas e demais instituições de ensino, a fim de capacitar os alunos a
viverem como verdadeiros cidadãos neste novo milênio, cercado cada vez mais por máquinas
eletrônicas e digitais.
Corroborando com esse posicionamento, Soares (1998, p.145) conceitua o letramento
como “o estado ou condição de indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas que
exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita”. Percebemos que esta
concepção acresce
nta ao conceito de letramento digital o pressuposto de que indivíduos ou grupos
sociais que dominam o uso da leitura e da escrita em ambientes digitais, possuem habilidades
e atitudes necessárias para uma participação ativa e de competência em situações em as que
práticas de leitura e/ou de escrita são necessárias, fazendo com que eles, os outros e o
ambiente que os cerca criem “formas de interação, atitudes, competências discursivas e
cognitivas que lhes conferem determinados e diferenciados estados ou condições de inserção
em uma sociedade letrada”, (SOARES, 2002, p.146). Ou seja, o letramento digital pode ser
entendido como uma capacidade que representam o estado ou condição em que vivem e
interagem indivíduos ou grupos sociais letrados digitalmente.
Sob esse ponto de vista, entende-se que as tecnologias de escrita, instrumentos das
práticas sociais de leitura e de escrita, desempenham um papel de organização e
reorganização desse estado ou condição. Nessas concepções, o letramento digital toma uma
conotação também de prática cultural, haja vista que suas formas de interação possibilitam o
aproveitamento de vantagens e outros recursos, a fim de que o indivíduo possa “participar
efetivamente e decidir, como cidadão do seu tempo, os destinos da comunidade à qual
pertence e as tradições, hábitos e costumes com os quais se identifica”, (XAVIER, 2005,
p.134). Assim, o letramento digital dá a oportunidade ao indivíduo de ir além dos limites do
código escrito, pois aquele que é letrado digitalmente é capaz de reconhecer e relacionar
textos falados ou escritos e através disso também cria inferências. Esta outra acepção de
letramento também implica a realização de práticas de leitura e escrita diferentes das formas
tradicionais de letramento e alfabetização.
Segundo Xavier (2005), para ser um indivíduo letrado digitalmente, faz-se necessário
assumir mudanças na maneira de ler e escrever os códigos, sinais verbais e não-verbais, como
imagens, sons, desenhos, infográficos pois o suporte sobre o qual estão os textos digitais é
também digital. Vale ressaltar que os suportes digitais como a Internet e outros recursos
tecnológicos estão constantemente se transformando, pois as pessoas e suas necessidades
comunicacionais também estão em constante mudança e, por seu grande alcance e
disseminação entre as pessoas, acabam introduzindo várias mudanças no papel da leitura e da
escrita na atualidade, além de constituir-se como mais um ambiente propício à pesquisa e
publicação de textos.
Cristal (2007, p. 89) afirma que “A globalização e a revolução tecnológica da Internet
estão dando origem a um ‘novo mundo linguístico’”, tal constatação advém do crescimento
desses meios de comunicação tecnológicos e de como os novos recursos linguísticos são
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usados, desencadeando mudanças na forma das produções textuais, caracterizadas pelas
transformações na estrutura e na própria forma escrita. Essas considerações são válidas para
entendermos que essas mudanças vão implicar em novos tipos de classificação para os
gêneros textuais próprios dos ambientes digitais. Dessa forma, para pensarmos em estratégias
de ensino aprendizagem de Língua Portuguesa através da internet em ambientes digitais, foi
necessário abordarmos a concepção de letramento digital intrinsecamente relacionada com o
estudo dos gêneros textuais digitais.
Sob esse contexto teórico é possível afirmarmos que a eficácia das práticas de ensino e
aprendizagem nas aulas de línguas depende inclusive do trabalho que o docente exerce com o
uso de gêneros textuais digitais, hipertextos e objetos de aprendizagem, que já estão
relacionados com os Parâmetros Curriculares, tanto em língua portuguesa quanto em língua
estrangeira.
3 O PROJETO PIBEX: OUTRAS FORMAS DE LER E ESCREVER
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por meio da Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE), anualmente, abre editais visando a seleção de
projetos de extensão, orientados por professores efetivos da instituição e executados por
graduandos dos diversos cursos de graduação, nas mais variadas áreas do conhecimento.
O nosso projeto encontra-se na área temática Educação, uma vez que busca promover
estratégias de ensino – aprendizagem de Língua Portuguesa através da internet com alunos do
Ensino Médio, numa escola pública, localizada na cidade de Balsas, Maranhão. Para isso,
realizamos algumas visitas para observação in loco das instalações físicas, assim como
buscamos informações didáticas por meio de breves entrevistas com os professoras de língua
Portuguesa e o gestor da escola. Atualmente, algumas escolas estaduais têm biblioteca e
laboratório de informática, ambos disponíveis aos alunos, porém muito pouco utilizados,
faltando apenas alguém que preencha esses espaços, sobretudo, o laboratório de informática,
para receber alunos e realizar o acompanhamento destes, promovendo o interesse pela leitura,
escrita e outras atividades voltadas à perspectiva da linguagem de forma atraente, lúdica e
reflexiva sobre o uso da internet.
Acreditamos que uma escola que atenda a um significativo número de adolescentes,
geralmente, alunos com perfil de baixa renda, carentes de cultura e conhecimento, muitos
desses excluídos socialmente, mas que por influência desse contexto tecnológico atrelado à
internet, necessita, com urgência, de apoio e acesso à cultura e à informação de maneira
crítica e racional, além de estratégias que melhorem o nível de aprendizagem em Língua
Portuguesa.
Estimular e promover um uso mais racional e reflexivo da internet para os
adolescentes é democratizar o acesso ao conhecimento e promoção de uma sociedade mais
crítica, pois a realidade brasileira apresenta dados preocupantes em relação à educação no
Brasil, e no Maranhão especialmente. Os números mais recentes do IBGE mostram que nos
últimos anos cresceu o acesso à internet entre os brasileiros, principalmente entre
adolescentes e jovens, que em sua maioria acessam a rede via celular, e, sobretudo, as redes
sociais. Embora o Maranhão apareça entre os Estados da federação que tem pior IDH, esses
dados quanto ao acesso à internet se referem aos centros urbanos, como é o caso do centro de
Balsas, público alvo deste projeto.
Em relação aos índices da educação básica, segundo dados do SAEB, no que se refere
ao desempenho da rede estadual do Maranhão em Língua Portuguesa, o Maranhão encontrase em 23º lugar entre os 27 do Brasil. Demonstrando que as competências e habilidades
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esperadas desse alunado estão muito longe do esperado, e, portanto, o maior acesso à internet
não garante um uso mais otimizado e reflexivo dessa ferramenta.
Nesse sentido, que este projeto tinha por finalidade conscientizar esses adolescentes de
um uso mais racional e crítico da internet, por meio de atividades que utilizassem os
conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa, e que, consequentemente, os proporcionassem
navegar numa viagem bem mais proveitosa nesse mundo de informações.
4 O GÊNERO DIGITAL MEME
Nossa opção em problematizar uma discussão acerca das potencialidades do gênero
digital meme foi por o entendermos como elemento multimodal e multissemiótico, capaz de
proporcionar o desenvolvimento das competências linguístico-discursivas dos alunos nas
aulas de Língua Portuguesa no ensino médio, e também por acreditarmos ser este um objeto
de ensino que faz parte da realidade dos alunos de hoje e, principalmente, um elemento que
materializa o discurso sob a forma de diferentes textos – enquanto atividade comunicativa.
Segundo Souza (2013), o termo meme surgiu pela primeira vez em 1976 com
Richards Dawkins em seu livro The Selfish Gene (O Gene Egoísta). Mesmo que Dawkins
tenha definido o meme como “uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de
imitação” (DAWKINS, 2007, p. 330), alguns estudiosos em memética (ciência que trata do
estudo formal dos memes) têm variado quanto às definições desse termo. Seguindo a linha de
Dawkins, para Blackmore (2000, p. 65), “os memes são histórias, canções, hábitos,
habilidades, invenções e maneiras de fazer coisas que copiamos de uma pessoa para outra
através da imitação”. Ainda segundo esta autora, “os memes têm sido (e são) uma força
poderosa que molda nossa evolução cultural – e biológica” (Idem, ibidem).
A literatura acadêmica ainda não sabe explicar bem o porquê de os usuários do
ambiente digital, principalmente nas redes sociais, terem começado a utilizar a palavra meme
para se referir a tudo que se propaga, ou ainda se espalha aleatoriamente na Internet, em
especial, fragmentos com algum conteúdo humorístico (SOUZA, 2013, p. 127). Contudo, vale
ressaltar que “os memes são bem mais complicados e importantes do que apenas imagens
engraçadas de gatos na internet (embora estas também sejam memes)” (GUNDERS &
BROWN, 2010, p. 2, tradução nossa). Além disso, podemos dizer que nem todos os memes
se propagam como um vírus, “contaminando” uma quantidade significativa de pessoas, ou
mesmo conseguem sobreviver – o que nos levaria a uma análise mais detalhada do caráter de
longevidade de componentes mêmicos. “A longevidade é associada por Dawkins (2001),
Blackmore (1999) e Heylighen (1994) com a existência no tempo. Isso porque, quanto mais
tempo o meme sobreviver, maior sua chance de replicar-se” (RECUERO, 2007, p. 25).
Memética é a ciência que tem se dedicado ao estudo formal dos memes, e que
segundo Castelfranchi (2001, p.21), do ponto de vista epistemológico, é uma área de
conhecimento que precisa de um modelo cognitivo, visto que “para se compreender a
evolução cultural é necessário identificar os princípios cognitivos do sucesso ou seleção dos
memes dentro das mentes”. Visando entender um pouco mais sobre o conceito de meme que
orienta este trabalho, faz-se necessário, colocamos as proposições a seguir:
Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as
maneiras de fazer postes ou de construir arcos. Tal como os genes se propagam no
pool gênico saltando de corpo para corpo através dos espermatozoides ou dos
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óvulos, os memes também se propagam no pool de memes saltando de cérebro para
cérebro (DAWKINS, 2007, p. 330).
Um meme é uma ideia, comportamento, estilo ou uso que se espalha de pessoa para
pessoa dentro de uma cultura (BLACKMORE, 2000, p.65).
Um meme é uma expressão cultural que é passada adiante de uma pessoa ou grupo
para outra pessoa ou grupo (GUNDERS & BROWN, 2010, p. 4, tradução nossa).

Tomando como norte as explicitações acima, observamos que o cerne conceitual de
meme recai sobre a transmissão. O modo como os memes são transmitidos, segundo Dawkins
(2007) pode ser chamado de imitação. Em sentido amplo, “é o processo pelo qual os memes
podem se replicar”. Vale salientar que o termo foi cunhado a partir da raiz Grega mimeme
que significa algo que pode ser copiado. Dawkins resolveu reduzi-la para meme, pois segundo
ele esta palavra mais curta soava mais ou menos como “gene”, e para ele o meme é tido como
o “gene da cultura”.
Levando em conta o contexto digital, entendemos que a Internet tem propiciado que
os memes multipliquem-se com uma maior velocidade. De acordo com Gunders & Brown, “a
maior mudança desde que Dawkins cunhou o termo “meme” tem sido o crescimento da
Internet”. Ainda segundo os autores, a internet possibilita que os memes sejam passados
adiante mais rapidamente do que talvez qualquer outro veículo fosse capaz de fazê-lo
virtualmente antes da existência da rede mundial de computadores. A principal razão da
importância da Internet na disseminação de componentes mêmicos é atribuída ao fato de que
ela permite distribuir informações a múltiplos pares, tem uma variedade de formatos de
entrega de mensagens (texto, vídeo e áudio), possibilita que o transmissor de um meme
mantenha-se virtualmente anônimo ou torne-se famoso da noite para o dia e, finalmente,
assegura a sobrevivência dos memes mais fortes.
Entender que os fragmentos textuais são replicados nas redes sociais, enquanto
componentes mêmicos carregados de fluidez, é levar em consideração que estes são criados
por um interlocutor, sob circunstâncias específicas, para um público particular, ainda que a
sua propagação e alcance possam variar é perceber que,
[...] o gênero é essencialmente flexível e variável, tal como seu componente crucial,
a linguagem. Pois, assim como a língua varia, também os gêneros variam, adaptamse, renovam-se e multiplicam-se. Em suma, hoje, a tendência é observar os gêneros
pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, cognitivo, evitando a
classificação e a postura estruturais (MARCUSCHI, 2011, p. 19).

Além de tomar como referência de análise o caráter adaptativo, renovador e de
multiplicação dos gêneros, é necessário “perceber que um novo meio tecnológico, na medida
em que interfere nessas condições, deve também interferir na natureza do gênero produzido”
(MARCUSCHI, 2010, p. 20). Ao analisar um gênero digital faz-se necessário também
considerar os “ambientes” ou “entornos virtuais”135 em que esses gêneros se situam, para
entender de que modo eles abrigam e condicionam os gêneros. Em virtude do caráter
multimodal desses componentes, para as relações de interação no ciberespaço, os memes
podem ser caracterizados também como construções de gêneros textuais em ambiente virtual,
dado ao caráter de colagens, mesclagens, transformações e recombinações pelos quais estes
componentes passam.
Dito isso, acreditamos que através da cibercultura, aspectos linguísticos, discursivos
e sociais têm se materializado em diversas interações multimidiáticas que colocam em
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evidência o papel da tecnologia como meio de engendrar novas formas de se comunicar,
significar e produzir cultura na pós-modernidade. E, nessa perspectiva, os memes têm
ocupado um papel de destaque no que tange a disseminar ideologias vinculadas a discursos
propagados diariamente em redes sociais da Internet. Além disso, em virtude das demandas
atuais sinalizarem para a importância da articulação entre tecnologia, linguagem e práticas
sociais de uso da língua, em consonância com as propostas dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio,
defendemos a necessidade de se pensar maneiras de implementação de propostas pedagógicas
de produção de texto multimodal com o intuito de valorizar as novas formas de linguagem
que se proliferam no mundo contemporâneo por meio das tecnologias digitais, agregando-as
às aulas de língua portuguesa.
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente, foi realizado um planejamento para transformar o espaço destinado ao
laboratório de informática, tornando-o mais bonito, funcional e atraente. Selecionamos o
material a ser utilizado e, em seguida, uma conferência de catalogação de exemplos de
professores e teóricos da área sobre o uso mais crítico e criativo do uso da internet no ensinoaprendizagem, para que, de imediato, os professores da escola e alunos percebessem que esta
é uma necessidade atual na educação.
Paralelamente, realizamos uma reunião com os professores para divulgar o projeto e
convidá-los a participar com seus alunos do espaço, estimulando o diálogo e detectando as
dificuldades encontradas em sala de aula. Essa reunião foi anterior ao encontro com a
familiares dos alunos, em que o projeto e as formas de participação foram divulgados, por
meio de um evento cultural promovido pela Universidade Estadual na escola. Nessa etapa,
também fizemos a divulgação com o apoio da mídia, para que a comunidade perceba a
importância do projeto e se conscientize da participação de seus filhos.
Após essa etapa, através de encontros com a professora titular, fomos detectando
conteúdos mais dificilmente compreendidos pelos alunos, esses conteúdos foram analisados e
repensados para serem trabalhados por meio das tecnologias digitais, em especial, com o
auxílio da internet. Assim como, um planejamento dos conteúdos a serem abordados ao longo
de cada semestre a fim de se construirmos estratégias de ensino aprendizagem.
Oficinas e atividades foram realizadas para apresentar as principais peculiaridades
quanto às características e usos dos gêneros digitais, tais como o blog, o chat, o email, o
whatssapp, o facebook, os memes e o instagram e como estes podiam fazer parte do cotidiano
dos alunos de maneira mais crítica e reflexiva.
Contudo, faremos neste trabalho um recorte das atividades desenvolvidas. Optamos
por compartilhar a experiência didática desenvolvida com o gênero Memes, por ter sido uma
das primeiras realizadas e trazer à tona, mais explicitamente, a lacuna existente entre a escola
e a realidade vivenciada pelos adolescentes na atualidade.
5.1 ANÁLISE DOS DADOS
Com base no nosso objetivo central, que é o de apresentar estratégias de ensino
aprendizagem de língua portuguesa através da internet, possibilitando o aprimoramento das
capacidades de leitura e escrita, lançamos o olhar sobre uma problemática e criamos
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estratégias de planejamento, intervenção, descrição e avaliação para a solução dos problemas
inicialmente apresentados. Para isso, realizamos as oficinas com atividades de leitura,
planejamento, escrita e reescrita de texto de modo sistemático.
Depois de realizadas as etapas de ambientação e conscientização mencionadas
anteriormente, nosso próximo passo foi a aplicação de um questionário com quatro questões
objetivas aos 84 alunos, das três turmas do 1º ano do Ensino Médio, do turno matutino,
visando mapear a realidade de contato e acesso à internet e aos equipamentos eletrônicos:
PERGUNTAS
1. Você possui computador/notebook?
2. Você possui smarthphone ou tablet?
3. Você possui acesso à internet?
4. Você acha importante o uso da internet em
sala de aula?

SIM
29
47
67
61

NÃO
55
37
17
23

Tabela 1: Perguntas e respostas do Questionário

Conforme demonstrado pelas respostas disponibilizadas no quadro acima, notamos
que a quantidade de alunos que tem algum microcomputador ou notebook em casa é quase a
metade daqueles que não o têm, o que, a priori, nos levaria a pensar que esses adolescentes
não acessariam com certa facilidade a internet. Contudo, ao observarmos os números das
questões 2 e 3, se possuíam smarthphone ou tablet, e, acesso à internet, respectivamente,
constatamos que a grande maioria dos alunos tem acesso à internet, mesmo não possuindo
microcomputadores, pois seu principal meio de acesso são os smartphones, muito mais
utilizados atualmente como minicomputadores portáteis. Tal resultado vai ao encontro do
observado nos números da pergunta 4, que solicitou a opinião dos alunos sobre a importância
ou não do uso da internet na sala de aula, com a grande imensa maioria respondendo que sim.
Houve ainda uma 5ª pergunta sobre quais sites e/ou redes sociais que eles mais acessavam, e,
em sua maioria, quase 75 alunos, de um total de 84 que responderam ao questionário,
elencaram as redes sociais: Facebook, Youtube e Whatssap como os endereços eletrônicos
mais visitados.
Os números acima nos mostram a gritante realidade da juventude urbana brasileira na
atualidade ignorada pela escola. Isto é, a internet faz parte do cotidiano desses alunos, que,
por uma série de fatores, dentre os quais, a falta de uma formação adequada que proporcione
aos professores a instrumentalização e a autonomia quanto ao letramento digital e aos
recursos tecnológicos e do ambiente digital, e, consequentemente, um uso mais crítico e
orientado dos sites e redes sociais por parte dos alunos, é silenciada pela escola e mesmo pela
família. Tornando-se, assim, um ciclo vicioso, no qual alunos reclamam da falta de
metodologias e conteúdos que dialoguem com a realidade deles e, professores que tem grande
parte da aula gasta com pedidos para guardar o celular ou tirar o fone do ouvido.
Uma vez constatada que as redes sociais eram os endereços mais acessados pelos
alunos, conversamos com a professora regente e sugerimos trabalhar com o gênero digital
meme, por ser de uso comum entre os alunos e por acreditarmos que o conteúdo elencado
pela professora no início do semestre, linguagem verbal e não-verbal e a construção de
sentido, era apropriado para o mesmo.
Decido o gênero e a temática a ser desenvolvida, planejamos as etapas da proposta
didática, representada pelo esquema abaixo:
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Apresentação
Estudo sobre Linguagem
verbal, não verbal e as
características do texto
multimodal

Produção Final

Gênero Meme:
características

Intervenção

Produção inicial

Esquema construído pelas autoras para representar a proposta didática realizada.

Conforme representado, após a apresentação da proposta aos alunos, iniciamos com o
estudo das Linguagens verbal e não verbal, e as principais características do texto multimodal.
Apresentamos vários exemplos de cada tipo, visando à compreensão exata dos alunos de cada
elemento, contudo, a maior ênfase foi em mostra-los a multimodalidade dos mais variados
gêneros textuais compostos por ambos os tipos de linguagem. Vale frisar que, nesse primeiro
instante, o objetivo não era aprofundar a discussão sobre as características dos vários gêneros
mas, sobretudo, demonstrar o quanto os textos multimodais estão presentes no cotidiano das
pessoas, necessitando, portanto, de um tipo de leitura mais criteriosa e atenciosa para o real
entendimento da mensagem veiculada.
Interessante relatar que ao divulgarmos o conteúdo a ser explanado, grande parte dos
alunos não se mostrou interessado ou instigado a prestar atenção nas explicações da bolsista,
pois afirmaram que tal conteúdo já havia sido abordado em séries anteriores. Embora tenham
relatado essa informação, o que notamos foi uma grande dificuldade dos alunos em explicar a
relação entre imagem e texto, o que denota a lacuna na maneira em que uma temática como
essa vem sendo explorada pelos professores da educação básica.
Passada essa etapa, focamos os estudos sobre linguagem verbal, não verbal e os textos
multimodais a partir dos memes. Para isso, perguntamos quem sabia definir o que era um
meme, e, dos 84 alunos, nas três turmas, apenas uns 20 alunos souberam definir. Porém, à
proporção que os próprios colegas iam definindo o gênero e a bolsista do projeto ia mostrando
exemplos nos slides, um sonoro “Ahhhhhhh!!!” era ouvido dos alunos, pois afirmavam “eu sei
o que é isso, porque eu compartilho no face e no ista, mas não sabia que se chamava
assim...” Essas reações ilustram o uso sem o domínio da internet e das redes sociais entre
esses adolescentes, mas também ilustram que as capacidades de leitura que eles estão
adquirindo nesse ambiente on line, já não são mais as mesmas de 10 ou 15 anos atrás, dada a
vertiginosa velocidade com que os textos multimodais se multiplicam na esfera digital.
Contudo, essa multiplicidade e virilização dos memes só são possíveis graças a algum
entendimento desses leitores digitais.
Essa capacidade leitora requer uma capacidade multissemiótica na apreensão dos
sentidos e significados ali dispostos. Pois, ações como curtir, compartilhar e comentar,
ferramentas disponibilizadas na rede social facebook, por exemplo, muito utilizadas pelos
alunos nas suas redes sociais, pressupõe que o leitor compreenda o sentido ali veiculado para
que possa reagir sob uma daquelas ações.
Dispomos abaixo alguns dos memes usados como exemplos:
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Figura 1:

Fonte: https://www.facebook.com/professorporvocacao/?fref=ts

Figura 2:

Fonte: https://www.facebook.com/professorporvocacao/?fref=ts

Podemos observar que os memes acima se configuram enquanto textos multimodais e
multissemióticos, exigindo do leitor a compreensão da mensagem a partir de todos os
elementos disponíveis na imagem. Os mesmos foram apresentados aos alunos, de forma que
os instigasse a perceber os elementos necessários para que a interpretação fosse eficaz:
linguísticos, discursivos e imagéticos. A maioria dos alunos sentiu mais dificuldade em
interpretar o meme da figura 2, haja vista este requerer do leitor um arsenal sociocultural mais
amplo que o da figura 1. Com as explicações da bolsista, os alunos foram motivando-se a
nossa proposta, pois lhes pareceu agregar mais sentido e significado o que estávamos
propondo.
Dando continuidade ao nosso trabalho, passamos às produções iniciais. As turmas
foram sistematizadas em grupos, que tinham a tarefa de construir um meme e, posteriormente,
explicar a relação de sentido no mesmo. A proposta foi bem aceita, os alunos mostraram
agilidade e domínio da ferramenta ao construir, a pesar de estarem acostumados apenas em
reproduzir os que encontravam nas redes sociais. Para a realização dessa atividade,
mostramos um site próprio para produção de memes e o passo-a-passo que os mesmos
deveriam seguir.
Figura 3:

Fonte: http://geradormemes.com/criar

Apesar dos obstáculos, como conseguir agendar horários no laboratório de
informática, mudanças constantes nos horários dos professores e a constante queda no sinal da
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internet na escola, conseguimos, dentro das possibilidades, que os alunos iniciassem suas
produções e apresentações. Mostraremos, primeiro, os memes que apresentaram alguma
inadequação quanto à estrutura e objetivo desse gênero digital. Em seguida, aqueles em que
houve maior adequação aos objetivos propostos e que pouco necessitaram mudar para a
produção e apresentação final.
Figura 4

No exemplo acima, observamos que o texto superior ‘dão beleza’ e o texto inferior
‘quem ta sem dinheiro nesse final de semana’ não construíram um sentido coerente
linguisticamente e visualmente. Quando da apresentação do grupo que produziu esse meme,
lhes foi exigida a explicação, e, quando essa ocorreu, os alunos perceberam tais problemas
semânticos para o que desejavam transmitir como sentido e o que efetivamente foi mostrado.
Foi solicitada a adequação e, na produção final tais desvios desapareceram.
Por outro lado, apresentamos agora exemplos mais próximos dos nossos objetivos:
Figura 5

Figura 6

Os memes das figuras 5 e 6 estão entre os que mais se adequavam às características do
gênero meme, uma vez que a construção de sentido, a partir do prisma multimodal e
multissemiótico, foi bem apresentada pelos grupos, porém, os elencamos como exemplo pela
criatividade de ambos. O caso da figura 5 foi interessante também porque o grupo responsável
pela criação do mesmo optou por não utilizar as imagens disponibilizadas no site que serviu
de base para as produções. Ao contrário, usaram uma foto de um colega que, visivelmente
cansado e com sono, não conseguia mais prestar atenção nas aulas. No caso da figura 6, o que
chamou atenção de todos foi a criatividade do grupo ao fazer referência à sua professora de
Português, chamada Suely, sendo que este grupo era formado por alunos considerados pela
mesma como “indisciplinados”. Ou seja, eles utilizaram o meme para chamar atenção da
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professora para suas situações disciplinares. A professora ficou nitidamente surpresa e
lisonjeada durante a apresentação do grupo.
É notória a linguagem coloquial e marcada pela representação fonética utilizada pelos
alunos na construção dos memes. Vale ressaltarmos aqui que não foi solicitada aos mesmos,
sobretudo, aos que construíram o da figura 6, que adequassem a linguagem à língua culta, já
que tal atitude iria de encontro a característica do gênero proposto. Inclusive também muito
marcado pelo cunho humorístico e, por está em ambiente digital, marcado pelo que alguns
autores denominam de ‘internetês’180. A esse respeito e corroborando com nossa posição
didática, observemos a afirmação de Possenti (2008, p. 30):
O internetês pode não representar uma ameaça ao idioma, como no passado a grafia
dos telégrafos ("vg" para vírgula) ou o caipirês de Chico Bento, personagem de
Mauricio de Sousa, não o fizeram. Não existirá fator de risco.Uma coisa é a grafia;
outra, a língua. Não há linguagem nova, só técnicas de abreviação no internetês. As
soluções gráficas são até interessantes, pois a grafia cortada é a vogal. A palavra
"cabeça", por exemplo, vira "kbça", e não "aea". A primeira forma contém os
fonemas indispensáveis ao entendimento.

Contudo, após a apresentação do referido meme, ao serem questionados do porquê
haviam escrito daquela forma o texto, os alunos disseram que “é porque assim que está na
internet, professora ... muito difícil a gente vê as pessoas escrevendo bonitinho na
internet...[...] Se a gente colocasse o português certo não ia chamar atenção e ficar
engraçado como os do face...”. Explicitada tal resposta, a bolsista fez a intervenção didática,
com a explicação da adequação da linguagem e, consequentemente, da língua, segundo o
contexto de uso.
O que nos foi bastante intrigante foi o fato de que apesar de nos memes construídos
por eles existir um sentido lógico nas escolhas dos textos utilizados, tanto verbal quanto não
verbal, foi nítida uma grande dificuldade da maioria ao tentar explicar a relação semântica
entre ambos. Isto é, curtem, comentam, e, por vezes, até compartilham os memes nas suas
redes sociais, no entanto, pareceu-nos que a leitura, interpretação e compreensão ainda não
estão suficientemente adequadas. Tomando essa experiência como ponto de partida para
pensarmos a análise de outros gêneros textuais multimodais, muito presente também nos
livros didáticos, acreditamos que bem mais deve ser considerado como recurso didático nas
aulas de Língua Portuguesa, em virtude de ser cada vez mais exigida dos indivíduos, nesse
contexto tecnológico atual, uma habilidade de leitura e produção escrita em que a capacidade
sócio-cognitiva seja a base para um efetivo processo de interação social entre as pessoas.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da internet é uma realidade cada vez mais presente no âmbito escolar, pois essa
ferramenta possibilita ao corpo docente da escola uma maior agilidade e diversidade de
informações e, se bem aproveitada, pode despertar a atenção dos alunos e torná-los mais
ativos na construção de seu conhecimento, porém percebemos que trabalhar com suportes
digitais em escolas públicas ainda nos traz muitos desafios, não dispomos de suportes digitais
suficientes e infraestrutura necessária para o desenvolvimento de nossas atividades, tendo
que, por diversas vezes, adaptar os conteúdos programados e passar a sempre pensar outros
métodos para podermos desenvolver as atividades planejadas e alcançar os objetivos
Internetês é um neologismo (de: internet + sufixo ês) que designa a linguagem utilizada no meio virtual, em
que "as palavras foram abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão, duas ou no máximo
três letras", com predominância do uso da fonética em detrimento da etimologia.
180
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propostos. Visando alternativas mais viáveis para melhor desempenho de nosso trabalho,
tivemos, muitas vezes, que redirecionar nossa proposta para a esfera do multiletramento e da
multissemiótica, que não necessariamente está apenas no ambiente digital.
7
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O MELODRAMA NA CONFORMAÇÃO DA NARRATIVA DE
RUPAUL’S DRAG RACE181
Gabriel Santos de Magalhães182
Larissa Leda Fonseca Rocha183
RESUMO
Este trabalho tem como finalidade fazer uma investigação sobre de que maneira o “modo do excesso”
(BROOKS, 1995) tão característico do melodrama como matriz narrativa (MARTÍN-BARBERO, 2001) aparece
nas obras audiovisuais categorizadas como reality shows, ainda que pese sobre elas o debate que ainda não
encontrou consenso sobre a veracidade ou não dos elementos, personagens e conflitos que aparecem nos
programas. Mais estudado como uma matriz narrativa das telenovelas, o melodrama também pode ser
encontrado no reality e é esta a pista que pegamos para propor a análise do programa Rupaul’s Drag Race
(EUA; LOGO) e procurar lá elementos melodramáticos, pois como nos diz Xavier (2003), a combinação de
sentimentalismo e prazer visual empreendidos pelo melodrama dá à ele já dois séculos de hegemonia na esfera
dos espetáculos. Iremos, então, problematizar a influência do melodrama no programa e como ele é percebido
através dos variados bordões aplicados por inúmeras participantes, da abordagem das situações, dos efeitos
sonoros e até mesmo das grandes ornamentações dos ambientes do reality.
Palavras-chaves: Melodrama. Reality Show. Drag. Matrizes narrativas.

1

CONSIDERAÇÕES INCIAIS

Não é difícil perceber que a produção de entretenimento esteve sempre ligada aos
anseios do seu público, suas aspirações, seus modos, enfim, à sua recepção, ainda que a figura
do receptor só tenha tido destaque a partir da emergência dos Estudos Culturais britânicos,
dentro do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). Assim como a arte clássica por
séculos teve status de uma cultura valorizada e criada para as camadas socialmente mais
elevadas e assim se mantém até os dias de hoje, o melodrama desde sua existência e da
conformação da sua essência narrativa manteve-se no pólo que se contrapõe às artes
direciondas à elite. O contraponto feito pelo melodrama frente à essas artes pode ser
percebido pelas tradições de cada um de seus públicos. Se o teatro erudito trabalhava de
forma mais contida até nas interpretações dos atores, na forma de falar, no texto, na estética
visual, o melodrama, por sua vez, ligado às camadas socialmente baixas optava por artíficios
e calcou seus pilares fundamentais da maneira de narrar suas histórias no modo popular de
fazê-los. Através dos pilares-personagens da sua maneira de contar (traidor, justiceiro, vítima
e bobo), como nos diz Martín-Barbero (2003) essa matriz cultural leva aos palcos pósrevolucionários da França do século dezenove o teatro mais escrachado, o excesso na atuação,
nos figurinos, nos cenários, nos efeitos, no texto e em todos os elementos que tinham como
proposta tornar o drama visível aos olhos do público. Toda a sua narrativa era construída de
maneira a agradar e manter uma identificação com o popular, um caminho de diálogo com seu
público. Se o enquadramento dos gestos era da ordem da burguesia, o exagero e o excesso
intimamente abrangem e representam o que será possível de ser chamado à época e que
continuamos nominando hoje de diversão popular.
Trabalho submetido ao I CONIFID no eixo temático 10: o discurso midiático.
Estudante do 4º semestre do Curso de Comunicação Social/UFMA - habilitação Rádio e Televisão. E-mail:
magalhaessantosgabriel@gmail.com
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É a partir dessas reflexões sobre o melodrama como formador desses divertimentos
populares que este artigo propõe pensar o estudo do melodrama não só por uma ótica histórica
de forma a percebê-lo cronologicamente localizado distante de nós, mas observar o que ficou
do melodrama nos modos de entretenimento popular de hoje em dia. E partindo do princípio
que a televisão ainda é tida como o maior meio de comunicação massivo no nosso tempo e
que um dos gêneros de maior apelo popular é o reality show, que sem a pretensão de
investigar a verdade desse gênero, nos colocamos em um lugar de observador que analisa esse
objeto como um híbrido, que tanto “mostra” a realidade, mas que também constrói a sua
própria e que possui sua narrativa bem construída.
A vontade de também falar, ainda que timidamente, do seu fandom passa pelo
questionamento e pelo desejo de investigar de que modo o melodrama, ao participar como
matriz cultural de um importante produto da indústria cultural, influencia a criação de seu
fandom. O ambiente resultante da emergência das novas tecnologias de comunicação e
informação, cujas redes sociais são uma de suas consequências mais interessantes, promove
não apenas uma ampliação da memória coletiva (sob este aspecto, também tecnologizada,
uma memória extra-corpórea) sobre um determinado programa, mas também um lugar
propício para a produção de conteúdo pelos fãs e para medir a popularidade de certos
produtos. Muito do que é visto da televisão é contado e recontado na internet e o grande apelo
popular de um produto industrial amplamente difundido pode ser percebido através dessa
rede.
2

MELODRAMA E DIVERSAS NARRATIVAS

Pode-se dizer que o melodrama é um dos grandes responsáveis pela construção
narrativa da maioria dos produtos da indústria cultural. Desde os filmes de grande bilheteria
de Hollywood às produções gigantescas de ficção científica, como nos diz Xavier (2000) ou
então, como uma das matrizes fundamentais de onde advém o modo de contar histórias
presentes na telenovela brasileira como bem nos lembra Martín-Barbero (1988). O prazer
visual, o maniqueísmo, a maneira do excesso, a vitória da moral pós-sacralização, a
compensação do bem são só algumas das características melodramáticas que podemos
conhecer através do conceito de “imaginário melodramático” (BROOKS, 1976).
Teceremos uma investigação em busca da identificação desses elementos,
especificadamente o maniqueísmo, o “reconhecimento” e o exagero do modo de atuar na
narrativa do reality show Rupaul’s Drag Race (EUA, LOGO TV), através de pesquisa
bibliográfica nas principais fontes clássicas que muito nos dizem sobre o tema em questão.
No discurso de Joseph Stiglitz presente no livro O mundo em queda livre, ainda que se
identifiquem algumas dessas modalidades irônicas, é perceptível que Stiglitz desenvolve uma
maneira própria de trabalhar com a ironia que se manteve praticamente intacto com o passar
dos anos, passando por vários pontos de renovação. Mas sim às suas características, ao que
compõe a “imaginação melodramática” (BROOKS, 1976). As largas maneiras de
gestualmente se pôr na cena, através das cores, do som – que servem para enfatizar alguma
sensação já expressa através da movimentação cênica – da maneira dos atores interpretarem,
tudo que é dito sem reservas, a pantomima e vários outros elementos narrativos e visuais que
podemos citar aqui são compostos que juntos dão vida ao melodrama e conferem sentido
simbólico à sua presença como matriz narrativa. Este artigo propõe a investigação a fim de
descobrir se, de fato, o melodrama está presente na narrativa de um gênero tão específico
como reality show, que é o lugar da TV de mostrar personagens verídicos vivendo uma
história que tem seus resquícios sim de ficção, pois personagens são construídos e
desconstruídos durante todas as temporadas. É como se fosse uma “novelização” da vida.
Uma melodramatização da vida real. Tanto do ponto de vista dos sujeitos do reality quanto da
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audiência. Audiência que torce, comenta, interfere muitas vezes nos acontecimentos do
programa, e acaba por reproduzir seu discurso no mundo real. É importante, porém
desprendido da intenção de abrir espaço para a vasta discussão sobre a veracidade do reality
show, frisar que o programa está sendo analisado neste trabalho a partir de uma ótica que
toma o reality como um objeto híbrido não pertencente exclusivamente nem à realidade nem à
ficção; há momentos em Rupaul’s Drag Race que são da ordem do real, mas também há
aqueles que são da ordem de um universo ficcional. No caso deste reality em específico,
podemos dizer que mais ainda seu discurso é reproduzido no universo da internet e conteúdos
são criados pelo seu fandom, se escolhermos o conceito de Jenkins (2008) quando o autor
disserta sobre a cultura do fã, cultura participativa e como novas narrativas (híbridas ou não)
são criadas a partir de um discurso e de uma forma que são reproduzidos cada vez mais. “A
participação é vista como uma parte normal da operação de mídia, e os debates atuais giram
em torno das condições dessa participação” (JENKINS, 2008, p. 314).
3

O REALITY

Essa participação se dá pelas numerosas vezes em que algo fatídico acontece no
universo do reality – em período de exibição ou não – os nichos sobre o programa na internet
automaticamente se alimentam com essas novas informações, mas também alimentam os
outros participantes das comunidades de fãs com teorias criadas para determinado caso ou até
mesmo a continuação de um.
O gênero de reality show surgiu através da busca de novas possibilidades para uma
televisão que já estava de certa maneira engessando alguns padrões narrativos e também pelo
fator econômico, já que a produção desse gênero exige um orçamento bem mais baixo do que
a produção de uma narrativa seriada do gênero telenovela, por exemplo. Por tratar de
narrativa, o reality também atua como uma expansão desse modelo de contar histórias, pois “a
narração ficcional televisiva se dilatou tanto no espaço e no tempo que, como comentou a
argentina Nora Mazziotti (1993), se transformou em transgênero, colaborando para o
surgimento dos reality shows” (CASTRO, 2006, p. 35).
O reality show Rupaul’s Drag Race passou a ser exibido em dois de fevereiro de 2009
pela emissora de televisão norte-americana LOGO TV, conhecida por produzir e exibir
programas de conteúdo LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros. No Brasil, o programa tem cinco de suas oito temporadas disponível no canal
de streaming Netflix. O canal a cabo Multishow transmitiu sua penúltima temporada. É
apresentado por Rupaul Charles, que também dá nome ao programa. Rupaul é considerado a
maior drag queen da atualidade, teve seu ápice nos anos noventa quando lançou vários
sucessos musicais tornando-se um ícone da cultura pop daquela época. Posteriormente, sua
fama ganhou força com um programa de entrevistas apresentado por ele nos Estados Unidos e
foi sedimentada com a exibição do reality show. É relevante para a escrita do trabalho frisar a
indiferença com que Rupaul trata a definição do seu gênero. Para o artista, não há importância
em ser chamado de ele ou ela em qualquer situação. Isso é tratado pela própria drag queen na
sua autobiografia chamada Lettin' It All Hang Out: An Autobiography lançada pela editora
Disney Hyperion em mil novecentos e noventa e seis, sem tradução oficial para o Brasil.
O programa tem o objetivo de escolher a “próxima estrela drag queen da América”. O
número de participantes varia em torno de dez a treze drag queens e a competição funciona da
seguinte maneira: a cada semana, as competidoras passam por um desafio pequeno e um
desafio principal e esses desafios podem englobar diversos elementos como costura, desfile,
interpretação, canto, dança e apresentação. Com uma eliminação a cada semana – ainda que
raras exceções sejam observadas quando duas participantes ganharam uma nova chance, por
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exemplo – ao final da temporada temos as três finalistas e consequentemente uma vencedora,
que ganhará inúmeros prêmios.
Todos os elementos que compõem o universo do programa são vistos por uma
audiência que o acompanha como uma ficção, ainda que o programa, no fluxo televisivo, se
anuncie como uma narrativa que fala da vida real: torcida pelos personagens, ansiedade em
saber o final de cada drama, envolvimento com esses dramas, busca por entender a razão de
alguns acontecimentos e inúmeras características que dizem respeito à relação espectador e
uma narrativa de ficção. É o hibridismo sobre o qual nos diz Cosette Castro:
As antigas e tradicionais matrizes literárias foram sendo recicladas, constituindo
assim um hibridismo literário. Esse hibridismo literário, ao ser transposto para o
cinema, para o rádio, para a televisão e, mais recentemente, para a internet, resultou
na formação de outras classificações e permitiu que outros modelos e formatos
fossem (re)criados (CASTRO, 2006, p. 37)

Através desse hibridismo e na criação de novos gêneros – até mesmo para o gênero
“inicial” se reinventar – é que surge esse fenômeno de acompanhamento de uma realidade
(mesmo que saibamos a fragilidade desse termo tanto de modo geral, como localizado dentro
do estudo de reality show) com um status de ficção e seus participantes com status de estrelas
de televisão, como também observa a autora.
Através dessa percepção do reality, somos apontados para a configuração de um novo
gênero que se dá justamente por causa desse hibridismo. Ainda que vendido como uma
narrativa proposta fundamentalmente no ato de contar de fatos reais e sem interferência, os
elementos de roteirização que são reparados no programa nos dizem o contrário. A força da
edição na construção dos conflitos, unindo imagens “soltas” para se desdobrar em um conflito
por algumas vezes desprovido de veracidade e redireciona muitos dos discursos proferidos
para uma drag queen para outra. O próprio tratamento dado pelo apresentador às integrantes
daquela temporada reforça a ideia de que compreender o reality como uma esfera documental
é uma aposta insegura. Ora, Rupaul diversas vezes durante o programa já mediou discussões
entre participantes de forma com que o acontecimento seja levado a um desfecho pensado.
Empiricamente, podemos exemplificar a partir de um momento comum a praticamente todas
as temporadas do programa: próximo à grande final (o número do episódio varia de acordo
com a temporada), Rupaul pergunta para cada participante qual das outras competidoras,
segundo a que está sendo questionada, deve ser eliminada. Usualmente, a pergunta é feita em
um episódio onde acontece algum importante embate. Na última temporada do programa que
acabou de ser exibida, a pergunta foi feita em um episódio em que todas as drags estavam
contra uma outra – Derrick Barry.
4

O MANIQUEÍSMO

É razoável compreender o maniqueísmo, em sua essência, como a luta da bondade
versus a maldade, que para Brooks, é um fato que já paira pelo mundo desde sempre. "O
mundo é englobado por um maniqueísmo subjacente, e a narrativa cria a emoção do seu
drama colocando-nos em contato com o conflito do bem e do mal jogado para fora sob a
superfície das coisas” (BROOKS, 1976, p. 4, tradução nossa184).
Tanto que a oposição inconciliável do bem contra o mal não é uma exclusividade do
melodrama, embora seja neste modo de contar que essa luta moral aparece com mais força.
Pode-se compreender tamanha apropriação do maniqueísmo feita pelo melodrama, pois as
The world is subsumed by an underlying manichaeism, and the narrative creates the excitement of its drama
by putting us in touch with the conflict of good and evil played out under the surface of things.
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narrativas melodramáticas, desde as novelas de Balzac analisadas por Brooks em seu livro
“The Melodramatic Imagination”, tem como forte característica a falta de profundidade da
psiqué dos seus personagens. Seus valores, suas vontades e motivos são bastante definidos,
não deixando um espaço tão aberto para ambiguidades e dúvidas. Portanto, sempre há um
herói que representa as forças do bem e um vilão, que encarna, por sua vez, a maldade, bem
definidos e em clara oposição um ao outro. Nosso objeto de estudo não se afasta muito dessa
estrutura, mesmo que isso aconteça de uma maneira mais tímida já que, rigorosamente, não há
um roteiro pré-definido da “história” a ser contada. Ou seja, o gênero a que pertence o reality,
com suas especificidades, vai desenhar o uso do maniqueísmo à seu modo.
Os vilões e mocinhos são bem definidos nas narrativas melodramáticas.
Frequentemente a heroína se mostra frágil, com um problema praticamente impossível de ser
resolvido e geralmente está cercada pelo mal ameaçador da sua integridade. Contudo, apesar
das adversidades a mocinha se mantém firme a seus princípios, pois, “se ele é o vilão que
articulou mais plenamente o monocromático austero de seu caráter moral, sua posição
polarizada no esquema das coisas, a heroína deve expressar sua identificação permanente com
pureza, apesar das aparências contrárias.” (BROOKS, 1976, P. 38, tradução nossa185).
Este esquema pode ser encontrado regularmente na exibição da quinta temporada do
reality. A drag queen Jinkx Monsoon, que veio a ganhar a coroa ao final, é portadora de um
distúrbio do sono chamado narcolepsia e durante toda a temporada sua condição foi julgada
pelas outras competidoras como uma fraqueza, pois Jinkx dormia repentinamente durante os
desafios. Por se mostrar uma competidora talentosa desde o início, essa fraqueza foi usada
pelas concorrentes para desestabilizá-la emocionalmente. Contudo, mesmo com as várias
adversidades emocionais proporcionadas pelas que a queriam “derrubar”, Jinkx manteve-se
fiel a seus valores até o fim.
Toda desestabilização causada em Jinkx pelas outras drags da competição foi liderada
por Roxxy Andrews, que se mostrou a “vilã” da temporada. Se sentimentos e benevolências
estão ligados à posição do heróico, por outro lado a inveja, usurpação, o desejo descomunal
de atingir seu objetivo nem que isso signifique ferir outra pessoa são nuances de um vilão. E
foi o que Roxxy mostrou durante toda a temporada, pois como sempre foi conhecida por fazer
um estilo drag somente de concursos de beleza onde geralmente só a aparência é levada em
conta, teve muitas dificuldades com os desafios de canto, dança e atuação que contam muitos
pontos durante o programa, o contrário de Jinkx, que obteve resultados bons na maioria dos
desafios impostos às participantes.
Esse antagonismo de resultados levou Roxxy a encabeçar o movimento de pensar que
a que se mostrava uma das melhores na verdade era fraca e não merecia vencer. Analisando
as atitudes de Roxxy e fazendo uma leitura de quando Brooks (1976, p. 44, tradução nossa186)
diz que “vilões geralmente são notavelmente tiranos e opressores, que tem poder e o usam
para ferir”, é possível perceber que Roxxy detinha este poder, pois em comparação com a
Jinkx era a que tinha mais aliadas dentre as demais concorrentes e em um momento do
reality, usou essa influência para gerar uma indisposição das demais para com a “mocinha”.
Para além das atitudes que demarcam muito bem o território do mal e do bem, há
também o fator enunciação. Tanto o bem quanto o mal fazem uma auto enunciação. Para
deixar mais claro “Uma versão muito específica e significante de auto expressão é o ato de
auto nomeação que ecoa através do melodrama, quebrando os disfarces e enigmas para

If it is the villain who most fully articulates the stark monochrome of his moral character, his polarized
position in the scheme of things, the heroine must express her continued identification with purity, despite
contrary appearances.
186
Villains are remarkably often tyrants and oppressors, those that have power and use it to hurt.
185
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estabelecer verdadeiras identidades” (Brooks, 1976, p. 38, tradução nossa187). Podemos
também encarar a enunciação dos dois pólos – bondade e maldade – pelas performances que
Xavier (2000) chama de teatro do bem e teatro do mal. Essa performance serve como uma das
vias pela qual a verdade do personagem pode emitir a auto enunciação. Por exemplo, no
teatro do bem
se a vítima emociona é porque sua condição ganha corpo e visibilidade mediante a
performance que oferece um modelo de sofrimento: o que chamo aqui de "teatro do
bem", feito de gestos e palavras que invocam a virtude em seu momento
exibicionista, quando ela enuncia as suas marcas, dramatiza seu percurso de aflições
e expressões truncadas até o momento catártico em que finalmente é capaz de "dizer
tudo". Tal catarse é ainda uma pièce de résistance da novela moderna, plena de
explosões em que falam o sentimento e a performance do bem, seja em seu triunfo
consolador, seja em seu lamento quando perde para o teatro do mal. (XAVIER,
2000, p. 87-88)

De forma similar, no que diz respeito à sua execução, é que se dá o teatro do mal. A
exibição da maldade, a forma como são dadas a ver em cena as peripécias do mal contra o
bem, o que “as trevas” objetivam ao invadir “a luz” acontece quando “Exibindo as marcas
que permitem o reconhecimento do pecado como sua origem, o mal não é senão o teatro do
mal, razão por que seu agente deve ser deliberado, conspirador e caprichoso” (XAVIER,
2000, p. 88).
A enunciação acontece logo no primeiro episódio, quando todas as competidoras
chegam ao estúdio do programa e se apresentam. Jinkx fala da sua narcolepsia, assume sua
fraqueza e se sente desconfortável com isso. Porém, se mostra disposta a enfrentar a própria
dificuldade e dispõe-se a vencê-la. Já Roxxy, começa a achar Jinkx uma creep (estranha, em
tradução livre) e mostra-se desde já disposta a ultrapassá-la o quanto antes. Esses elementos
mostrados logo no início servem como um prólogo do que acontecerá mais na frente, na hora
do “grande embate”, quando ambas começam a ter conflitos diretos uma com a outra.
Instaura-se a luta do bem com o mal, da mocinha versus a vilã.
Pela obra de Castro (2006, p. 46), podemos observar que de fato é estabelecido no
reality show papéis definidos e que conformam o modo de contar uma narrativa que não
detém somente o papel de “recontar” o que a câmera apenas observa e não constrói. Se na
vida e pelo senso comum somos levados a pensar que todos os seres humanos possuem dentro
de si ambos os sentimentos de maldade e benevolência, seria de uma complicação profunda
definir papéis de herói e vilão em um programa que se propõe a mostrar as histórias da vida
real e seria um apoio aos personagens do melodrama, porque o modo raso como eles são
apresentados (os personagens melodramáticos) apelam para uma dicotomia que na vida real,
não existe. Uma prova de que o maniqueísmo melodramático está presente sim neste tipo de
narrativa é a fala da autora de que um mesmo personagem pode assumir diversas
possibilidades de papéis de vilão ou de mocinho.
5

PRAZER VISUAL

Para compreendermos o que é a gratificação através daquilo que é visto em cena pelo
viés melodramático, é necessário perceber como os autores que dissertam sobre o tema e
contribuem para este trabalho pensam a noção de moralidade e sua relação com o movimento
do melodrama. Por se tratar de uma forma de contar história que teve seu período ascendente
e de difusão pós-revolução francesa, é perceptível a influência revolucionária sofrida pelo
melodrama. Para Xavier (2000), a moral do melodrama tem a sua afirmação de ser o que é
A specific and very significant version of self-expression is the act of self-nomination which echoes
throughout melodrama, breaking through disguises and enigmas to establish true identities.
187
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pelo momento histórico de seu aparecimento e consolidação cultural - marcado por uma
revolução na qual a moral da igreja e do Império já não tinham tanto valor assim. Neste
momento institui-se o que o autor chama de melodrama canônico. O melodrama como uma
ideia de tornar visível essa moral cristã que antes fora perdida, a certo ponto pelo espírito de
revolução e desprendimento com o passado. O melodrama canônico
[...] se fez prevalecente até meados do século XX na mídia, com seu enredo e
retórica orientados para tornar visível a moral cristã, às vezes ativando paradigmas
de renúncia e sacrifício redentor, às vezes distribuindo recompensas segundo um
direito à felicidade que depende de soluções dramáticas balizadas pela idéia de
Providência. (XAVIER, 2000, p. 86)

É o que Brooks (1976) e Xavier (2000) vão chamar de “moral pós-sacralizada” já que
é uma moralidade da vida. Essa busca por uma justiça moral advém de uma vontade de
estabelecer uma moral em um momento onde as instituições religiosas estavam de certa forma
enfraquecidas. Mas como essa moral é atingida? Brooks (1976) nos dá inúmeros exemplos
analisando algumas peças e todos os exemplos têm em comum a passagem do mocinho por
um período de desgraça para ao final ser recompensado por toda a sua bondade. O inverso
acontece com o vilão. No início, nos faz parecer que algo exterior age em favor das atitudes
malévolas do vilão e o faz estar em uma posição privilegiada ao mocinho em muitos
momentos; isso acontece para que ao final, toda a maldade causada por ele seja punida e tudo
o que ele conseguiu (ou pensou ter conseguido) lhe seja tirado. Partindo de um exemplo
empírico do nosso objeto temos: na grande final do programa quando será coroada a
vencedora da quinta temporada, as três finalistas são Jinx Monsoon, Roxxy Andrews e
Alaska. Atentemos nosso olhar para Jinx e Roxxy. As duas, mencionamos, passaram a
temporada em disputa. no clássico antagonismo melodramático do bem (Jinx) versus o mal
(Roxxy). A vilã organizou todas as artimanhas para fazer com que a mocinha não vencesse,
enquanto esta última só preocupava-se com seu objetivo e não interferiu no resultado da
avaliação das outras competidoras de modo deliberado. No momento da coroação Jinx vence
a temporada e é coroada na frente de Roxxy. É a simbologia do ato que nos gratifica, pois
temos a certeza de que a benevolência e a bondade foram recompensadas. Fez-se justiça,
afinal. E toda essa situação é trazida a nossos olhos de forma quase infantil para cumprir um
dos principais objetivos do melodrama – o de tornar visível. O que é visto interfere nos nossos
sentimentos, pois, “ao entrelaçar drama e experiência visual, ele legitima a exibição, em cena,
do que pode criar a ponte entre os olhos e o coração, incluídas as ações extremas, ao contrário
do que acontecia na tragédia clássica”. (XAVIER, 2000, p. 86)
Visualmente, não somos gratificados pelo melodrama somente pela “vitória” da moral
- quando o vilão é punido e o mocinho é exaltado ao final. Isto nos é dado através de
praticamente tudo o que compõe o cenário, a luz e os efeitos do reality. Desde quando
dominava os palcos franceses após a revolução, o melodrama tinha como característica
fundamental a grandiosidade do que era colocado no palco. Os grandes cenários, enormes
efeitos visuais e alguns complicadíssimos para a época, a música casando com aquilo que era
visto e reforçando sensações - tudo serve à finalidade de trabalhar a intensidade das emoções
e tornar visível os sentimentos. Em Rupaul’s Drag Race não é diferente. Em um programa no
qual o que se mostra é o centro de tudo é praticamente impossível abrir mão de compreender
que muito do que é visto lá traz heranças advindas do melodrama. Em desafios de runway,
onde as drags devem mostrar suas melhores roupas com base em um tema, é o que se vê que
importa. E não são quaisquer aparatos e roupas que são exibidos. Como cultura primordial do
universo drag queen norte-americano, o exagero toma de conta do que é mostrado pelas
competidoras. Exagero esse que é comandado pela retórica do excesso, que nas clássicas
peças melodramáticas analisadas por Brooks ia da interpretação dos atores até a maneira
como os cenários eram construídos. Alguns efeitos de maquiagem usados nestes desafios são
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semelhantes aos usados como especiais em inúmeros filmes. Este fascínio causado através da
imagem pode ser entendido pelo o que fala Xavier.
Numa cultura em que se desfez o mito da transparência do sujeito a si, tomar o
melodrama aparentemente à letra se faz, no entanto, possível como esperta
nostalgia, ativação de uma cena imaginária sempre pronta a gratificar desde que, na
sua exibição para o olhar, o aparato simulador consiga impor sua força. O que se
torna mais fácil quando a competência técnica de fabricação das imagens projeta o
fascínio gerado pelos efeitos especiais sobre a consistência do drama (cujas bases
são arcaicas). (XAVIER, p. 88, 2000)

O cenário por si só também já é grandioso. Cores fortes, muito brilho, muito luminoso,
e essa grandiosidade é o que enche os nossos olhos e com que paremos em frente ao
espetáculo desde o século XIX. Hoje, tal fascinação nos coloca diante das telas e
acompanhamos, embalados pelo tratamento intenso das emoções, dezenas de temporadas de
uma narrativa audiovisual. Somos tomados pela beleza que nos é mostrada e acabamos
fugindo à realidade – discorremos aqui sobre a realidade da audiência, aquela que não é
filmada – para entrar no universo daquilo que estamos assistindo. Fora o que visualmente nos
causa impacto, a música aliada a isso enfatiza ainda mais o que está sendo visto. Nos maiores
momentos de tensão, a música já fica mais pesada dando um contraponto inclusive ao
universo do programa que no seu geral é alegre e lúdico. Porém, além por tratar de um reality
competitivo e pelos momentos de tensão que vêm do melodrama, podemos tomar o
pensamento de Umberto Eco na maneira com que analisa a peça “Os Mistérios de Paris” e
como mostra que o drama da melodramática peça analisada acontece de maneira sinusoidal
para pensar a explicação da maneira como o enredo melodramático se entremeia de forma tal
que prende o espectador há séculos. Eco nos diz sobre o encadeamento dos dramas ao longo
da narrativa, portanto:
Nesse sentido, Os Misté-rios não têm parentesco com as obras narrativas de
curva constante (onde os diversos elementos do enrêdo se acumulam até criar
uma tensão maximal que o desfecho fará explodir), inas com as obras de
estrutura que chamaremos de sinusoidal (tensão, distensão, nova tensão, nova
distensão etc.). Com efeitn, Os Mistérios abundam em pequenos dramas
esboçados, parcialmente resolvidos, abandonados para seguir os meandros da
linha principal da narrativa. (ECO, 1976, p. 192)

Em compensação, nos momentos mais alegres, de deboche, de comédia ou até mesmo
de uma “tensão” que vá mais à direção da comicidade, a música está presente. Comicidade
essa que compõe, segundo Martín-Barbero, os pilares do melodrama que além do cômico
representado pela figura do Bobo ele acrescenta o Traidor, o Justiceiro e a Vítima. Podemos
observar isso de melhor forma quando o autor nos diz que a comicidade aplicada pelo Bobo
está fora da tríade dos personagens protagonistas, mas pertence sem dúvida à
estrutura do melodrama, na qual representa a presença ativa do cômico, a outra
vertente essencial da matriz popular. A figura do Bobo no melodrama remete por
um lado à do palhaço no circo, isto é, aquele que produz distensão e relaxamento
emocional depois de um forte momento de tensão, tão necessário em um tipo de
drama que mantém as sensações e os sentimentos quase sempre no limite. Mas
remete por outro lado ao plebeu, o anti-herói torto e até grotesco, com sua
linguagem antisublime e grosseira, rindo-se da correção e da retórica dos
protagonistas, introduzindo a ironia de sua aparente torpeza física, sendo como é
um equilibrista, e sua fala cheia de refrões e de jogos de palavras. (MARTÍNBARBERO, 1987, p. 165)

A imagem combinada com o som gera em nós um impacto que só o meio visual não
faria. Como nos fala Ismail Xavier (2000), “em seu gosto por um ilusionismo visual de
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direção impacto, de resto embalado por uma sonoridade melodiosa (o melos do drama), o
gênero sempre se pautou pela intensidade, pela geração de estados emocionais catalisadores
da credulidade” (XAVIER, 2000, p. 87).

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das abordagens feitas ao longo deste texto e através da percepção sobre o
melodrama como matriz cultural da forma de narrar histórias podemos também dar destaque a
esse modo de contar como uma maneira de “prender” e fidelizar a audiência de um produto da
indústria cultural através de seus elementos que têm perpassado séculos angariando público
desde o teatro, influenciando enormemente o cinema e aliando-se à televisão posteriormente.
Se aliado à televisão o melodrama conseguiu grandes feitos quando tratamos da
hegemonia de certos produtos da indústria cultura, como por exemplo, a telenovela brasileira,
a internet tampouco pode ser descartada como modo de ver as reações aos produtos que são
influenciados por esse estilo melodramático de conformar uma narrativa, além das formas de
como esse consumo muda com o advento das redes sociais. Jenkins (2008) analisa bem esse
fator quando fala da cultura da participação e destaca as compreensões sobre colaboração.
Pois, o fã, além de tudo, participa da construção narrativa do ciberespaço através da interação
com a base de fãs da qual faz parte.
Então, a partir de uma investigação e da observação de elementos claros do
melodrama presentes no nosso objeto e da construção de uma consciência que seu discurso se
reproduz deveras na esfera digital, uma pergunta se coloca: o poder que o melodrama exerce
na construção da narrativa do reality show ajuda o gênero a contar uma narrativa que tem o
universo ficcional como uma de suas partes constituintes? A partir da nossa investigação, foi
possível observar a forma clara com que as unidades do melodrama influenciam sua narrativa.
Porém, essa popularidade do melodrama que ajuda a conferir ao nosso objeto é capaz de
influenciar seu público digitalmente nos diversos centros de participação nas redes sociais? O
fandom de Rupaul’s Drag Race a partir do momento que se torna tão fã desse produto com
visíveis elementos melodramáticos presentes na sua forma, também é influenciado e reproduz
esses elementos quando reproduz o discurso do produto do qual é fã?
7
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A IRONIA COMO SUPORTE DO DISCURSO SOBRE A CRISE
ECONÔMICA MUNDIAL EM JOSEPH STIGLITZ
Thiago Martins Prado – Uneb
Resumo
Ao se buscarem traços literários nos discursos dos economistas, nota-se o quão a construção textual deriva a
argumentação especulativa e ideológica do seu autor. Desde a sua instauração como domínio do saber, o
discurso econômico precisa de figuras de linguagem para poder funcionar como código de autoridade
representativa. Muito além de ser uma mera tradução da linguagem de uma área específica para o código padrão,
as figuras de linguagem do discurso econômico definem o ponto de vista do economista. Assim acontece com a
alegoria da mão invisível, de Adam Smith, com a alegoria do cisne negro, de Nicholas Taleb, com a metonímia
dos maus financiamentos (frutos podres), de Hyman Minsky, do efeito pipoca, de Henry Paulson, ou ainda da
hipérbole sobre o agigantamento mundial da dívida causada pelo controle bancário pelos ativistas Will Still e
Peter Joseph. Nessa perspectiva, a comunicação centra-se no livro específico do autor neokeynesiano Joseph
Stiglitz, O mundo em queda livre, para comentar como a sua estratégia retórica da ironia (e por que a ironia?)
acaba por consolidar a sua defesa e o seu conteúdo ideológico na área econômica. Como indício que suscitou tal
investigação, parte-se da consideração de Lakoff e Johnson a respeito da inevitabilidade de um recurso
conceitual metafórico em uma teoria científica. Como desenvolvimento de tal reflexão, sugere-se que cada
discurso na área do saber da economia apoia-se em figuras de linguagem que arrumam o cenário ideológico de
seu autor, e é nesse ponto que a análise do discurso econômico como texto literário pode ser vantajosa para
apresentar como se costura o processo argumentativo-ideológico do autor. O caso de Stiglitz e da sua ironia é
bem exemplar para a demonstração de tal raciocínio.
Palavras-chave: Uso de ironia, Joseph Stigiltz, figura de linguagem em discurso econômico.

1 INTRODUÇÃO
A ciência econômica, desde muito tempo, utiliza figuras de linguagem para compor
seu código com uma autoridade representativa. Exemplos disso podem ser citados a todo
momento em que se forjou uma teoria ou um conceito na área da Economia. Em tempos mais
distantes, importantes terminologias ou arquinarrativas da ciência econômica ocorreram
endossadas por figuras de linguagem e se colaram ao discurso econômico de modo a
influenciar até as atuais conduções institucionais de gestores no setor econômico, tais como:
a) a alegoria da mão invisível, de Adam Smith, em 1776, para explicar os autoajustes e
autorregulações dos mercados, que serve de suporte às teorias neoclássicas hodiernas; b) a
alegoria das bolhas, de Charles Mackay, em 1841, para discutir a perigosa instabilidade dos
preços de ativos que sobem acima do valor intrínseco por causa de um delírio especulativo e
coletivo – figura de linguagem recorrentemente utilizada na análise dos mercados financeiros
ainda nos tempos atuais.
Quando 15 de setembro de 2008, data do colapso do Lehman Brothers, aconteceu,
vários estudos recentes da ciência econômica (revestidos por figuras de linguagem) foram
destacados ou gerados com a finalidade de analisar o fenômeno do estouro das bolhas dos
ativos de hipotecas imobiliárias e o fracasso das estratégias de securitização implantadas pelos
bancos de investimento estadunidenses. De todas essas conjecturas esboçadas por pensadores
atuais, algumas foram bastante consideradas para o debate da área econômica em 2008 e nos
anos seguintes: a) a alegoria do cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb, de 2007, para
comentar os momentos de incerteza no mercado derivados da raridade, com uma alta
capacidade de impacto e de provocar narrativas retrospectivas; b) a metonímia dos maus
financiamentos (unidades especulativas e Ponzi), de Hyman Minsky, de 1992, para explicar
como a contaminação de certos regimes de financiamento pode gerar instabilidade na
economia; c) a alegoria do efeito pipoca, de Henry Paulson, de 2013, para afirmar que a

599

expansão da crise derivada dos subprimes deu-se pelo grau de interligação, de
internacionalização e de práticas conjugadas que existe no sistema bancário global; e d) a
tradução hiperbólica da teoria do estoque monetário, realizada tanto por William T. Still, em
1996, como pelo ativista Peter Joseph, em 2008, para descrever o processo inflacionário, não
como uma irregularidade, mas como um mecanismo de controle da ordem produtiva global
por meio das corporações bancárias.
Em 2010, Joseph Stiglitz, com o livro O mundo em queda livre, realizou uma crítica
contundente às práticas do sistema financeiro norte-americano, representadas pelos bancos de
investimento e pelas agências de classificação de risco, à base acadêmica que lhe forneceu
sustentação, com evidente tendência neoclássica ditada por Wall Street, e às atitudes do
governo em relação à condução da economia em momentos prévios à crise de 2008 e também
nos momentos posteriores, tanto no cenário do governo de George W. Bush como também no
do governo de Barrack Obama. A figura de linguagem que sustenta o estudo de Stiglitz é a
ironia, com algumas evoluções para o sarcasmo. Se se compreender que o recurso à figura de
linguagem utilizada pelos economistas, muito além de ser uma mera tradução do código de
uma área específica para o código padrão, indica uma forma de arrumação do cenário
ideológico do seu autor, então se pode investigar a ironia de Joseph Stiglitz como uma forma
de orientar a sua crítica neokeynesiana em meio a uma atmosfera de crise fruto das escolhas
pelo abandono das teses de John Maynard Keynes.
As teses de Keynes elegeram a antítese: justificou o papel interventivo do Estado na
economia, confrontando-se com os fundamentos dos autoajustes da economia clássica, e
gozou de certo prestígio até os anos 70 – quando sofreu duras críticas da escola neoclássica
liderada pelo americano Robert Lucas. Paralelamente, a escola monetarista de Chicago, por
meio de Milton Friedman, também já andava abalando as bases teóricas do trabalho
keynesiano entre os anos 50 e 60. Ferramentas e discussões pensadas por Keynes, que
estimulavam um cenário de maior regulação na economia, como a preocupação com a rigidez
salarial como fator a produzir desemprego e subprodução ou como o gasto público possibilita
um crescimento econômico maior que o valor gasto por meio da elevação de empregos e
demandas (o multiplicador keynesiano), foram, aos poucos, perdendo espaço em meio ao
predomínio e ao sucesso da ciência neoclássica da Economia nos setores acadêmicos e
financeiros. Com a crise de 2008, resta a Joseph Stiglitz, um neokeynesiano, ironizar todas as
certezas e práticas preconizadas pelas escolas neoclássicas.
A sustentação teórica de uma análise como essa – como figuras de linguagem
estruturam conceitualmente a posição ideológica do autor – encontra ferramentas e
precedentes em áreas diversas da economia. Nos Estudos de Linguagem, embora George
Lakoff e Mark Johson tenham observado o fenômeno da realização da metáfora no contexto
cotidiano da linguagem, no capítulo quatro do livro Metáforas da vida cotidiana, Lakoff e
Johnson (2002, p.67) argumentam que os conceitos de uma teoria científica são baseados em
metáforas de presença física ou cultural e que o apelo intuitivo que tais metáforas podem
trazer denota a experiência de quem a usa ou compreende. Em outro campo do saber, nos
Estudos de Historiografia, é possível citar como Hayden White (1995 e 2001), em seus livros
Meta-história e Trópicos do discurso, utilizou as figuras de linguagem para explicar os níveis
de valência e de dramaticidade embutidos na narratividade dos historiadores. Como
precedente que articula os estudos de figura de linguagem à escrita dos economistas ou
comentadores contemporâneos, o artigo A literatura e os retratos das crises econômicas, de
Thiago Martins Prado (2015) também pode ser lido como sugestão que preserva a linha
desenvolvida por esse trabalho.
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2 OS TIPOS DE IRONIA DE JOSEPH STIGLITZ
A definição mais recorrente de ironia, tal como no manual de Sebastião Cherubim
(1989, p.41), é “figura de pensamento pela qual se diz o contrário do que se pensa”. Ainda
que o próprio Cherubim sinalize que parte considerável de usos irônicos seja apreendida por
meio de um contexto extralinguístico, é preciso notar que, mesmo quando ela se encontra
localizável no texto, sem a necessidade de um indicativo extratextual à parte, a ironia somente
é compreendida como uma formação contrastante com a tendência argumentativa
desenvolvida pelo autor ou ainda esperada dele por meio de sua formação discursiva
detectada no próprio texto. Ademais, a ironia pode ocorrer apoiada por outras figuras ou
recursos de linguagem, que geram modalidades irônicas distintas para dimensões variáveis de
aplicação (CHERUBIM, 1989, p.41). Quando a ironia soma-se à antítese, ela denomina-se
ironia por antífrase e promove um sentido contrário do esperado na sequência de palavras já
enunciadas; quando a ironia soma-se ao ditado estereotipado ao final de uma argumentação já
dispensável por conta de sua obviedade, ela chama-se ironia por parêmia; quando a ironia
acontece associada ao sarcasmo, essa modalidade de ironia sarcástica ocorre mais
transparente e injuriosa; quando a ironia vem preenchida de eufemismo, ela intitula-se de
ironia por asteísmo e suaviza expressões mais rudes.
No discurso de Joseph Stiglitz presente no livro O mundo em queda livre, ainda que se
identifiquem algumas dessas modalidades irônicas, é perceptível que Stiglitz desenvolve uma
maneira própria de trabalhar com a ironia e que uma classificação que buscasse o
direcionamento (o destino) dessa figura de linguagem seria mais pertinente e proveitosa para
analisar os objetivos desse texto. Nesse caso, apoiando-se nas direções da ironia em O mundo
em queda livre, podem-se detectar quatro classificações para a ironia utilizada por Joseph
Stiglitz: a) ironia destinada à ciência econômica neoclássica e não keynesiana; b) ironia
dirigida aos bancos de investimento e às agências de classificação de risco; c) ironia gerada
para as atitudes do governo dos Estados Unidos perante a crise de 2008; e d) ironia mista, que
combina dois ou ainda três elementos anteriormente citados num único momento irônico.
2.1 IRONIA À CIÊNCIA ECONÔMICA
A primeira ironia desse tipo ocorre para criticar as certezas de crescimento econômico
e de progresso social advindas da consolidação das teorias neoclássicas, que pregavam a
autonomia e a autorregulação do mercado. As políticas para o mercado livre, apoiadas no
saber técnico advindo do aprimoramento da nova matemática gerencial das finanças, até
pouco antes da crise econômica de 2008, prometiam a gradual eliminação do risco; entretanto,
conforme a conclusão da passagem irônica de Joseph Stiglitz, a credibilidade de tais
promessas, depois do evento crítico promovido pelo mau gerenciamento dos subprimes, já
não possuem a mesma credibilidade ou confiança que afirmavam ter.
A crise, que teve início nos Estados Unidos, logo se tornou global: dezenas de
milhões de pessoas pelo mundo afora perderam seus empregos – só na China foram
20 milhões – e dezenas de milhões caíram na pobreza.
Não era isso o que se esperava. A economia moderna, com sua convicção no
mercado livre e na globalização, prometera prosperidade para todos. A tão
enaltecida Nova Economia – as fantásticas inovações que marcaram a segunda
metade do século XX, o que inclui a desregulação e a engenharia financeira –
supostamente permitiria um melhor gerenciamento do risco, trazendo com isso o fim
das oscilações econômicas. Se por um lado a combinação da Nova Economia com a
ciência econômica moderna não chegara a eliminar as flutuações econômicas, pelo
menos estas estavam sendo domadas. Ou assim nos diziam. (STIGLITZ, 2010, p.5)

601

A seguir, a segunda ironia desse tipo em O mercado em queda livre realiza-se para
explicar que a insistência na crença dos autoajustes do mercado em períodos pós-crise pode
fazer perdurar um cenário de alto desemprego, de ausência de produtividade e de desprezo
das reservas de força de trabalho a subtrair mais ainda as chances de fortalecimento de
demandas. Como neokeynesiano, uma das maiores preocupações de Joseph Stiglitz é o
retorno à elevação de empregos para que eles possam aquecer a economia com capital
circulante e novas demandas consequentes. Nesse sentido, a hipótese da autocorreção do
mercado fragiliza o papel de intervenção do governo para amenizar ou combater o cenário
que, em 2009, ainda se mostrava grave para os Estados Unidos.
De acordo com os indicadores mais abrangentes de desemprego, em setembro de
2009 mais de um em cada seis americanos que gostariam de ter um trabalho por
tempo integral não o tinham. E a situação se agravou ainda mais em outubro.
Embora o mercado se autocorrija – a bolha acabou estourando –, a crise mais uma
vez revela que a correção pode ser lenta e o custo, enorme. O hiato cumulativo entre
a produção real da economia e a produção potencial está na faixa dos trilhões de
dólares. (STIGLITZ, 2010, p.39)

A terceira ironia desse tipo deriva-se da eliminação do papel do Estado na condução
de uma política discricionária para a economia de modo a retirar dele a possibilidade de
avaliação de créditos e de empréstimos a baixo custo para a população prejudicada por crises
econômicas. Fruto de uma linha de pensamento oriunda dos estudos de Finn Kydland e
Edward Prescott, no término dos anos 70, que consolidou as possibilidades de bancos centrais
independentes ao redor do mundo, a diminuição do papel do governo quanto à direção e
planejamento econômicos foi justificada tendo por observação a falibilidade das promessas
governamentais para a área da Economia frente a metas conflitantes que o governo possui de
atendimento aos cidadãos. Diante da má avaliação de crédito realizada pelas instituições
financeiras independentes das diretrizes governamentais, que acabaram por fomentar a crise
de 2008, Stiglitz finaliza a sua passagem irônica comentando que são os interesses
exploratórios dos bancos que, por fim, prejudicam a qualidade da avaliação de crédito.
os conservadores insistem em que o governo não deve dedicar-se a esse tipo de
atividade financeira [avaliação e empréstimo de crédito à população] – salvo para
dar dinheiro aos banqueiros. Alegam que o governo não é bom para fazer avaliação
de crédito. Essa linha de raciocínio tem pouco valor agora, uma vez que os bancos
tiveram um desempenho tão ruim na avaliação de créditos e na articulação das
hipotecas que acabaram pondo em risco toda a economia. Foram muito bons em
práticas predatórias, mas isso não chega a ser uma base recomendações.
(STIGLITZ, 2010, p.117-118)

A última passagem desse tipo de ironia de Joseph Stiglitz critica a pouca preocupação
que a Escola de Chicago, liderada por Milton Friedman, dá ao problema do desemprego.
Sendo o autor de O mundo em queda livre um neokeynesiano, os seus estudos de economia
consideram primordiais as questões do desemprego e da subutilização da capacidade
produtiva – tal como a Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, de John Maynard
Keynes. Um dos entendimentos do pensamento keynesiano defende que, em tempos de
recessão, cria-se uma distorção entre a brusca queda dos preços de bens e serviços e a rigidez
salarial, que não acompanha, com tanta rapidez, esse declínio. A consequência, nesse caso, é
que os salários reais dos empregados ficam em níveis mais altos de custo para os
empregadores, resultando no aumento do desemprego. Diferentemente dos economistas
clássicos, Keynes não acredita que o mercado seria capaz, com tanta facilidade, de ajustar
salários em períodos de crise; haveria certa rigidez nos salários a impedir a sua queda e
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persistiria o desemprego a, mais tarde, também comprometer as demandas e gerar cenários de
subprodução. Com esse círculo vicioso negativo, na concepção keynesiana, justifica-se o
papel do governo de ampliação de gastos na economia com a finalidade de aumentar a
demanda de produtos e reverter a cena do desemprego. Investimentos do Estado em obras
públicas de infraestrutura a aumentar os índices de empregabilidade e compensações dadas
aos trabalhadores em situação de desemprego, portanto, seriam estratégias centrais para o
aumento do capital circulante, para a elevação da demanda e para a diminuição do ambiente
de não contratação por parte das empresas. Muito diversa é a argumentação da Escola de
Chicago que, segundo Joseph Stiglitz, potencializa a capacidade de endividamento do cidadão
em momentos problemáticos de desemprego e, com a desculpa do risco moral, desobriga o
Estado de cumprir a função de reforçar a economia por meio da população de baixa renda ou
daquela com boa parte da renda comprometida.
Em outro exemplo, eles [os pensadores da Escola de Chicago] argumentam que as
compensações pelo desemprego não são necessárias, uma vez que os indivíduos
nunca estão desempregados (estão apenas gozando de um descanso) e, de toda
maneira, podem tomar empréstimos para satisfazer suas necessidades de consumo,
se assim preferirem. Pior ainda: as compensações pelo desemprego são nocivas
porque o problema não é uma escassez de postos de trabalho – sempre há postos de
trabalho para quem os queira –, mas sim falta de empenho em buscá-los, e o segurodesemprego apenas exacerba esse “risco moral”. (STIGLITZ, 2010, p.255-256).

2.2 IRONIA AOS BANCOS E ÀS AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
A primeira ironia desse tipo acontece para marcar a distância entre a interpretação de
Joseph Stiglitz de necessidade de real alteração na economia estadunidense e o entendimento
dos que se aproveitaram do discurso de mercados autoajustáveis. Enquanto, para Stiglitz, a
atmosfera de crise é propícia para sugerir algumas modificações a prevenir colapsos futuros,
como o aumento das regulações e a maior participação do governo como interventor no
cenário econômico do país, para as instituições financeiras que se empenharam em
desenvolver inovações e modelos de análise dentro da concepção dos mercados livres, o
momento crítico é apenas um efeito acidental que pode ser corrigido com injeção de capital
do contribuinte nos bancos e com pequenas alterações (desviantes de regulações mais severas)
que estão associadas à introdução de princípios éticos para a formação ou atualização dos
economistas. Essas são medidas paliativas para Stiglitz. Nessa passagem irônica, é perceptível
como o discurso de bancos e agências de classificação de risco estadunidenses tem a
capacidade de particularizar um problema que, para Joseph Stiglitz, é sistêmico. Ao ilustrar o
caso de Bernard Madoff, a enunciação predominante de Wall Street reconhece um problema
ético num dos seus maiores líderes gerenciadores da nova economia financeira e num dos que
tornaram a Nasdaq possível. A fala sobre a falta de princípios éticos conseguiu isolar o caso
do maior esquema Ponzi da história mundial, de Madoff, como uma situação específica
quando, na verdade, esse exemplo era decorrente de uma forma de pensar a economia (sem
apoio na regulação) e plenamente aceita pelas instituições financeiras norte-americanas.
Alguns dizem que a nossa economia sofreu apenas um “acidente” e que os acidentes
são inevitáveis. Ninguém chega a propor que deixemos de usar os automóveis
porque eles às vezes se chocam. Os que defendem essa posição querem que
regressemos ao mundo de antes de 2008 o mais depressa possível. Os banqueiros
não fizeram nada de errado, dizem eles. Vamos dar aos bancos o dinheiro que eles
pedem, dar um jeitinho nas regulações, fazer umas palestras duras para que os
reguladores nunca mais permitam que pessoas como Bernie Madoff possam praticar
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esse tipo de fraude, acrescentar alguns cursos sobre ética nas faculdades de
economia e todos sairemos bem. (STIGLITZ, 2010, p.7)

A segunda ironia desse tipo está associada à inversão que se criou em relação à
responsabilidade do setor bancário quanto à avaliação de crédito, ao repasse de
financiamentos tóxicos e à contabilidade criativa. Apesar de a culpa, conforme Joseph Stigliz,
residir predominantemente nas instituições financeiras e em suas práticas – como a forma
exploratória em que foram pensados a expansão da concessão de crédito, o uso da avaliação
de risco e a montagem dos balanços bancários – foi necessário que um discurso sobre a
essencialidade desses bancos à economia estadunidense ocorresse sustentado como uma
versão para os contribuintes norte-americanos a fim de que fosse concebida uma interpretação
válida para o resgate desses próprios bancos. Em verdade, a influência das instituições
financeiras de Wall Street no setor político dos Estados Unidos acabou por gerar uma máxima
– questionada por Stiglitz – difícil de descolar das soluções do governo: existem bancos
grandes demais para poder falir. Se a punição não ocorre para essas instituições, alguns vícios
arraigados às práticas dos bancos retornam com ainda maior acinte: os altos bônus pagos aos
executivos dos bancos e, dessa vez, com o próprio dinheiro do resgate advindo dos
contribuintes
Não há dúvida de que os algozes se sentiram vítimas.
Se Obama foi tão duramente criticado por levantar preocupações quanto aos
pagamentos aos banqueiros, não surpreende que suas manobras não o tenham
conduzido a articular uma visão clara do tipo de setor financeiro que deveria surgir
após a crise. Não só os bancos tinham se tornado grandes demais para poder falir,
como fortes demais politicamente para poder ser controlados. (STIGLITZ, 2010,
p.59)

A terceira ironia desse tipo argumenta que os aclamados produtos bancários
inovadores desenvolvidos por essas instituições financeiras – e, segundo as próprias, capazes
de aperfeiçoar a economia mundial – ampliaram as distorções em relação às informações
entre aqueles que criam e gerenciam o produto e os que contratam. Além de tornar assimétrica
a relação contratual, Joseph Stiglitz constata que tais inovações conservariam uma situação de
inadimplência acima dos produtos bancários tradicionais. Com isso, os elogios a esse
conjunto de inovações comandadas por Wall Street, na concepção de Stiglitz, muito ao
contrário de favorecer o cenário econômico estadunidense, serviram somente para justificar os
altos lucros compartilhados entre os originadores da hipoteca, os bancos de investimentos e as
agências de classificação de risco, sem que se dessem conta da própria toxicidade a
contaminá-los.
Os defensores dos novos produtos financeiros – todos os que ganhavam dinheiro
com eles, desde os originadores das hipotecas, que produziam os papéis tóxicos, até
os bancos de investimento, que os transformavam em outros títulos, e as agências de
classificação de risco, que certificavam sua segurança – afirmavam que estavam
procedendo a uma transformação fundamental da economia. Era uma maneira de
justificar as altas somas que recebiam. Os produtos resultantes eram tão complexos
que os analistas precisavam de modelos especiais de computador para avaliá-los [...]
Deveriam ter percebido que algo havia mudado, mas para pior – novas assimetrias
de informação haviam sido criadas e nem os bancos de investimento nem as
agências de classificação de risco as levaram em conta em seus modelos. Deveriam
ter percebido que as hipotecas que chamavam de “inovadoras” teriam uma taxa de
inadimplência muito superior à das tradicionais. (STIGLITZ, 2010, p.109-110)

Preservando a crítica às inovações, Joseph Stiglitz, na última ironia desse tipo,
comenta o engodo desses produtos em relação à análise da capacidade de pagamento a longo
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prazo. Em especial, o economista critica a incoerência da combinação de um produto que se
recomendaria a simplificação (as hipotecas) com uma modalidade de engenharia mais
complexa e que se baseia em taxas variáveis; para o autor de O mundo em queda livre, a
presente incompatibilidade dessas hipotecas com taxas variáveis complexas (e com elevada
assimetria de informações) aos contratantes menos abastados, ao contrário de fornecer uma
possibilidade estável de ganhos às instituições, elevaram tanto o risco do contratante em não
conseguir administrar o pagamento do produto como também das próprias instituições em
recebê-lo. Por meio da prática da secutirização, os bancos de investimento pareciam ter
dissipado o risco, mas, em verdade, eles o multiplicaram (contaminaram o mercado),
distribuindo-o por diversos ativos. A confiança nesses produtos cegou os próprios financistas,
que tiveram boa parte do capital corroída pela toxicidade dessas inovações.
O setor financeiro deveria ter usado sua inventividade para conceber produtos que
ajudassem as pessoas a administrar os riscos de ser dono de uma propriedade
residencial, tais como os que decorrem da variabilidade das taxas de juros. Os
financistas supostamente entendem de risco, e essa foi uma das razões de terem
recebido remunerações tão generosas. É notável que nem eles nem os reguladores,
que se orgulhavam de entender os mercados e o significado do risco e da eficácia,
não o tenham feito. Eles deviam transferir o risco dos menos capazes de suportá-lo
(os proprietários pobres) para outros. Mas, ao contrário, as “inovações” impuseram
mais riscos aos proprietários pobres [...] É compreensível que os proprietários
pobres que não entendem de risco tenham optado por seguir esse mau conselho
[investir em hipotecas de taxas variáveis]; mas que os chamados peritos em finanças
o façam é mais difícil de compreender. (STIGLITZ, 2010, p.125)

2.3 IRONIA AO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS
A primeira ironia desse tipo refere-se às expectativas do próprio economista Joseph
Stiglitz criadas diante da conquista do governo dos Estados Unidos pelo candidato democrata
Barack Obama. Naquele tempo, Stiglitz descreve o ambiente otimista que reinava no ar e as
esperanças de neokeynesianos como ele em relação às mudanças econômicas. Nesse sentido,
mesmo que o gasto do Estado aumentasse, seria estabelecida uma política governamental de
investimento a sustentar a elevação da produtividade no longo prazo; a promoção de
correções na economia de resgate dos bancos seria implantada para garantir tanto a posse do
bem para os proprietários prejudicados pela crise de 2008 como igualmente para forçar o
repasse de capital de bancos para os contribuintes como uma demonstração de justiça
econômica a compensar o abalo, as perdas e os riscos criados por essas próprias instituições
financeiras. Entretanto, como Stiglitz (2010, p.66-65) afirma mais adiante: “O governo
Obama ficou do lado dos bancos”. A ironia a seguir apresenta-se na compreensão da distância
entre a expectativa de mudanças econômicas consistentes para os Estados Unidos póseleições e o que realmente veio a se tornar o governo de Barack Obama.
Quando comecei a escrever este livro, havia um espírito de esperança: o novo
presidente americano, Barack Obama, corrigiria as falhas políticas do governo Bush
e nós avançaríamos, não só com uma recuperação imediata, mas também
enfrentando os desafios de longo prazo. O déficit fiscal do país seria
temporariamente mais alto, mas o dinheiro seria bem gasto: ajudando as famílias a
conservar suas casas, apoiando os investimentos que aumentariam a produtividade a
longo prazo, preservando o meio ambiente e, em troca de qualquer dinheiro que
tivesse sido dado aos bancos, transferindo para o público a parte dos lucros futuros,
para compensar os riscos que sofremos.
Foi doloroso escrever este livro: só parte das minhas expectativas foi satisfeita.
Evidentemente, devemos celebrar o fato de ter sido resgatados da beira do precipício
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tão visível em 2008. Mas certos presentes dados aos bancos foram tão ruins quanto
no tempo de Bush, e a ajuda aos que haviam comprado casas foi menor do que eu
esperava. (STIGLITZ, 2010, p.17)

Em seu livro, Joseph Stiglitz evidencia que os bancos foram vitimados por sua própria
estratégia de lucratividade com os papéis de hipoteca com taxas variáveis (exploração de
proprietários pobres). Quando ocorreu o estouro da bolha, os bancos não conseguiram
repassar os riscos e externalizar suas perdas a tempo e foram contaminados com a toxicidade
dos ativos em guarda de modo a serem ameaçados de falência. Nesse contexto, a segunda
ironia de Stiglitz ao governo dos Estados Unidos surge para mostrar que a tentativa de fazer
com que o Estado não participasse diretamente da economia nas últimas décadas acabou por
gerar o extremo oposto: a participação do governo aconteceu como a única garantia para o
salvamento de diversas empresas que detinham os ativos tóxicos. A filosofia políticoeconômica do Estado mínimo, tão consagrada pelos últimos governos estadunidenses, tendo
esse caso como base, acaba por derivar uma participação de proteção aos negócios
desenvolvidos pelas instituições financeiras.
Evidentemente, [os bancos] não fizeram tão bem quanto pensavam que podiam fazer
o trabalho de passar adiante os riscos. Essa é apenas uma das muitas ironias que
marcaram a crise: no afã de reduzir ao mínimo o papel do governo na economia,
Greenspan e Bush acabaram fazendo o governo assumir a propriedade da maior
produtora de automóveis do mundo, da maior companhia de seguros e de alguns dos
maiores bancos (se os tivesse recebido em troca do dinheiro que lhes dera) – algo
sem precedentes em um amplo espectro. País em que o socialismo é muitas vezes
tratado como anátema, realizou a socialização do risco e a intervenção nos bancos
de maneira inédita. (STIGLITZ, 2010, p.37)

A terceira ironia desse tipo ataca a formação da equipe econômica do governo de
Barrack Obama. Conforme Joseph Stiglitz, os membros escolhidos por Obama estavam por
demais comprometidos com os posicionamentos econômicos que levaram a economia norteamericana ao estado de crise de 2008. Na perspectiva do autor, a tendência dessa equipe seria
a de buscar um discurso que justificasse seus movimentos passados e, nesse sentido, tentaria
conservá-los ainda depois da crise. Stiglitz sinaliza sua desconfiança em que haja uma
mudança de orientação econômica nos Estados Unidos já que os responsáveis pela equipe de
Obama não possuíam um perfil para enfrentar articulações político-econômicas já há muito
instauradas no país.
Precisávamos de uma nova visão para os mercados financeiros, e as tarefas de
formular, articular e concretizar essa visão requereriam todo o talento político e
econômico de Obama e da sua equipe. Pessoas como essas, tão envolvidas nos erros
do passado, seriam as ideais para implementar uma nova visão e tomar as decisões
mais difíceis? (STIGLITZ, 2010, p.65)

A quarta ironia desse tipo reside nas operações de crédito derivadas do Programa de
Investimento Público-Privado (PPIP). O Programa foi pensado como uma das soluções
estruturadas pelo governo dos Estados Unidos para retirar do balanço das instituições
financeiras parte de ativos problemáticos oriundos dos empréstimos imobiliários ou do
processo de secutirização. Conforme a explicação das autoridades econômicas do governo
norte-americano e do Federal Reserve, essa operação de crédito teria por objetivo elevar a
liquidez do mercado e tentar segurar o preço dos ativos problemáticos. Utilizando-se de
ironia, a opinião de Joseph Stiglitz sobre o Programa de Investimento Público-Privado é de
que ele cria a possibilidade de transferência de um grande volume de recursos públicos para
os bancos sem a necessidade, uma vez já aceito o Programa, de autorização legislativa. Além

606

disso, a estruturação complexa do PPIP preserva a assimetria de informações típica de muitos
produtos inventados pelo mercado financeiro dos Estados Unidos e impede o entendimento
dos contribuintes sobre a operação ou a possibilidade de uma contestação mais crítica
provinda desses próprios contribuintes. Por outro lado, o PPIP é uma forma de desviar de uma
das soluções mais difíceis e necessárias: a intervenção do governo nessas instituições
bancárias.
Assim, com todas essas falhas, qual era a atração da estratégia do governo? O ppip
era o tipo de invenção complicadora que Wall Street adora: brilhante, complexa e
não transparente, permitindo enormes transferências de dinheiro para os mercados
financeiros. Poderia fazer que o governo não precisasse voltar a pedir dinheiro ao
Congresso para ajudar os bancos e propiciava uma maneira de evitar a intervenção
temporária. (STIGLITZ, 2010, p.141-142)

A última ironia desse tipo relata como o Federal Reserve e Alan Greenspan
subestimaram a extensão da crise de 2008. Preservando uma política de juros baixos,
Greenspan destacou-se por ser, na presidência do Fed, de 1987 a 2006, um forte defensor da
ideologia dos mercados livres e por ser um dos duros contestadores da regulação para os
derivativos – um dos principais produtos bancários que multiplicaram a toxicidade dos ativos.
O neokeynesiano Stiglitz aponta Greenspan como um dos algozes do colapso econômico de
2008. O autor de O mundo em queda livre afirma a inconsistência dos conselhos de
Greenspan quando, em uma das situações de análise de momentos de crise, declarou que seria
um movimento simples o conserto da economia por parte do governo. É exatamente aí que se
constrói a ironia.
Quando Greenspan disse que o governo poderia facilmente “consertar” a economia,
não explicou que enfrentar o problema custaria centenas de bilhões de dólares aos
contribuintes e custaria ainda mais para a própria economia. Era uma noção
estranha: a ideia de que é mais fácil consertar o carro depois do acidente do que
prevenir o acidente. (STIGLITZ, 2010, p.266-267)

2.4 IRONIAS MISTAS
A expressão “os magos das finanças” no livro de Joseph Stiglitz serve para sintetizar
como a ciência econômica auxiliou as invenções dos bancos de investimento, como, por
exemplo, transformar ativos com toxicidade latente em produtos bem avaliados pelo mercado
– prática que precipitou a crise dos subprimes em 2008. A mágica estaria exatamente em
invisibilizar a toxidade desses ativos e repassar o risco a outrem. Joseph Stiglitz apresenta
duas passagens irônicas em que apresenta esse termo “magos das finanças”. No primeiro
momento, a combinação restringe-se à ciência econômica e às práticas de instituições
financeiras, como bancos de investimento e agências de classificação de risco. No segundo
momento irônico, é adicionada a essa mistura o papel do governo. Stiglitz denuncia que o
governo norte-americano está copiando as estratégias de ocultação de operações ou de
balanços, próprias dos bancos norte-americanos, para maquiar dados para os contribuintes.
Os magos das finanças inventaram produtos de alto risco que produziram lucros
normais por algum tempo – mantendo oculto o lado negativo durante anos. Milhares
de gestores de fundos se gabavam de poder “ganhar do mercado”, e havia uma
população de investidores míopes pronta para acreditar neles. (STIGLITZ, 2010,
p.35)
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Os bancos ficaram em apuros por haver deixado demasiadas operações que
praticavam “fora do balanço” – uma tentativa de iludir investigadores e reguladores
– e agora esses magos financeiros estavam ajudando o governo a fazer a mesma
coisa, talvez com o propósito de iludir os contribuintes e os eleitores. (STIGLITZ,
2010, p.70)

A terceira ironia desse tipo combina as práticas de instituições financeiras às ações do
governo. Por meio de uma prática de eufemização do discurso, os agentes do governo, como
os secretários do Tesouro dos Estados Unidos Henry Paulson ou o seu sucessor Tim Geithner,
tentaram dar uma aparência mais amena às atividades de salvamento dos bancos ou ainda ao
tamanho da devastação que os ativos tóxicos tiveram para a economia estadunidense. A
quarta ironia combina ciência econômica às ações de governo. Joseph Stiglitz critica o fato de
como a autoridade científica dos economistas – que realizaram inovações complexas que
conduziram a economia norte-americana ao colapso – pode lhes servir para garantir posições
no governo para planejar a superação da crise.
Alguns investidores de Wall Street se queixaram de que a imprensa estava azedando
os humores ao qualificar a operação como um resgate. Preferiam palavras mais
eufemísticas, como “programa de recuperação”, em vez de “resgate”. Paulson
transformou os ativos tóxicos em uma expressão mais gentil: “ativos
problemáticos”. Seu sucessor, Tim Geithner, depois converteria em “ativos
herdados” (“legacy assets”). (STIGLITZ, 2010, p.134)
Alguns sustentam que tivemos apenas um pequeno problema hidráulico: o
encanamento entupiu. Chamamos os mesmos bombeiros que haviam instalado a
tubulação. Como foram eles os que criaram o problema, presumivelmente só eles
saberiam como resolvê-lo. Paciência, se eles já haviam cobrado demasiadamente
pela instalação. Paciência, se eles voltarem a cobrar demasiado pelo conserto.
Devemos agradecer porque a rede hidráulica está funcionando de novo, pagar sem
reclamar e rezar para que tenham feito um trabalho melhor desta vez. (STIGLITZ,
2010, p.288-289)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora hajam demais figuras de linguagem no livro O mundo em queda livre, de
Joseph Stiglitz, como metáforas, símiles e personificações, a que mais se destaca por sua
recorrência e sistematização é a ironia. As quatro modalidades de ironia organizadas nessa
publicação de Stiglitz estruturam um conjunto de contestações feitas à ciência econômica
baseada na autorregulação do mercado, às ações praticadas pelos bancos de investimento e
pelas agências de classificação de risco nos Estados Unidos e às ações do governo norteamericano diante do cenário da crise, ora de modo isolado, ora de modo combinado (ironias
mistas).
A primeira modalidade irônica, a ironia à ciência econômica: a) contrapõe-se às
certezas de crescimento econômico por meio das teorias neoclássicas; b) sustenta que a
insistência nas crenças neoclássicas faz perdurar o cenário de desemprego; c) comenta a má
avaliação de créditos realizada por peritos da nova engenharia financeira; e d) discute a pouca
significância atribuída ao fenômeno do desemprego pelas teorias monetaristas da Escola de
Chicago.
A segunda modalidade irônica, a ironia aos bancos e às agências de classificação de
risco: a) critica a interpretação das instituições financeiras em relação à crise e o seu incentivo
a medidas paliativas; b) contesta o discurso da essencialidade das megacorporações
financeiras na economia estadunidense; c) comenta a assimetria de informações contratuais
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entre as partes envolvidas na operação bancária que há nos novos produtos; e d) discute a
incompatibilidade estrutural existente entre a montagem desses novos produtos e as
necessidades do público contratante.
A terceira modalidade irônica, a ironia ao governo: a) comenta as falsas esperanças de
mudanças econômicas mais consistentes com o governo de Barrack Obama; b) critica a
ideologia do Estado mínimo por reconhecer que ela acaba por ser uma proteção aos interesses
de corporações financeiras; c) desqualifica a capacidade dos membros que compõem a equipe
econômica do governo Obama de operar mudanças e decisões difíceis na economia norteamericana por causa do grau de comprometimento com a ideologia dos mercados livres; d)
aponta os efeitos negativos das operações de crédito planejadas e efetivadas no governo; e e)
aponta como o governo subestimou o alcance da crise.
A quarta modalidade irônica, a ironia mista: a) denuncia o processo de invisibilização
de riscos e de transações por parte das instituições financeiras e apoiada na manipulação da
nova engenharia econômica; b) relata que o governo tem desenvolvido essa “contabilidade
criativa” aprendida pelas instituições financeiras para ludibriar os contribuintes; c) comenta o
processo de eufemização do discurso da crise de 2008 por parte dos porta-vozes do governo
dos Estados Unidos ou de representantes de instituições financeiras; e d) ironiza o fato de
terem sido contratados os mesmos economistas que contribuíram para o cenário de colapso de
2008 (com uma ideologia neoclássica marcada em seus currículos) a ocupar as posições que
resolveriam a crise.
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“QUEM MATOU O MUNDO?”: O PROTAGONISMO FEMINISTA
DE IMPERATRIZ FURIOSA EM MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA188
Brenndah Lais da Silva Santana189
Maria Vilaní de Sousa190
Orientador: Prof. Dr. Maria do Perpetuo Socorro Rego Reis Cosme191
Nos últimos anos, os filmes de ação têm mostrado a mulher como símbolo de revoluções, tais como Resident
Evil (2002), V de Vingança (2005) e Jogos Vorazes (2012), e isso abriu espaço para as mulheres protagonizarem
este gênero cinematográfico. Neste sentido, o objetivo deste artigo é analisar o feminismo contemporâneo
através da personagem Imperatriz Furiosa de Mad Max: Estrada da Fúria (2015), dirigido e escrito pelo
australiano George Miller. A pesquisa tem como base teórica autores como Simone de Beauvoir (2009), Mary
Wollstonecraft (1792) e Stuart Hall (2002). Desde os primórdios, a mulher era considerada como um objeto do
homem, como já dizia Beauvoir em seu livro O Segundo Sexo (2009) “A humanidade é masculina, e o homem
define a mulher, não em si mesma, mas em relação a ele; ela não é considerada um ser autônomo”. Pioneira na
defesa dos direitos da mulher, Wollstonecraft (1792) sustentava que somente através de uma revolução feminina,
as mulheres conseguiriam restaurar a dignidade para mudar elas mesmas e para melhorar o mundo. Mad Max:
Estrada da Fúria apresenta temas que vão do fanatismo religioso ao feminismo, sendo este último representado
pela protagonista Imperatriz Furiosa, que se rebela contra o mundo dominado pelo gênero masculino. Na
narrativa, acompanhamos uma guerra mortal iniciada pela personagem em busca de liberdade da sociedade
opressora. Ela, uma mulher, está no comando de um exército masculino e é capaz de pensar, sofrer, lutar e
sangrar pelos seus ideais.
Palavras-chave: Feminismo. Cinema. Filme de Ação. Mad Max: Estrada da Fúria.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A humanidade está aterrorizando a si mesma. Nossos ossos estão envenenados. Nós
nos tornamos meia-vida. Enquanto o mundo desmoronava, cada um de nós
desmoronava junto. Era difícil saber quem era mais louco. Eu ou os outros. (Warner
Bros, 2015, s.p)192

Nos últimos anos, os filmes de ação têm mostrado a mulher como símbolos de
revoluções tais como Resident Evil (2002), V de Vingança (2005) e Jogos Vorazes (2012), e
isso abriu espaço para as mulheres protagonizarem este gênero cinematográfico. Porém, o
gênero masculino ainda predomina neste gênero fílmico, pois ele continua sendo visto como
um símbolo de força e poder, capaz de vencer obstáculos violentos e a mulher como um ser
destinado a outros trabalhos como, por exemplo, os cuidados com os filhos, marido e do lar.
Em Mad Max, desde sua primeira estreia nos cinemas no ano de 1979, o foco principal da
história era a vida de Max Rockatansky, um policial rodoviário que após ter sua família
assassinada se tornou sedento de vingança e que veio a se tornar um justiceiro.

Trabalho apresentado como Comunicação Oral no Eixo Temático “Estudos de Gêneros e Literatura
Feminista” do I Congresso Internacional de Ficção, Identidade e Discurso (CONIFID), realizado em São Luís –
MA (UFMA), de 01 a 04 de agosto de 2016.
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Ainda no começo dos anos de 1980, mais precisamente em 1985, o terceiro filme foi
lançado continuando a história de Max assim como a continuação da personagem feminina
em papeis secundários ou insignificantes, exemplificando o total desprezo pela fêmea. Nessa
época não havia muitas mulheres em papéis centrais e nomes como Stallone, Van Damme e
Schwarzenegger dominavam a indústria. Em 1986, estreou no cinema o filme Aliens- O
Resgate que trouxe consigo a personagem Ellen Ripley, interpretada pela atriz Sigourney
Weaver, ocupando um espaço de destaque no filme e se tornando assim uma exceção em
filmes de ação nessa época. Atualmente, se tornou mais comum, atrizes protagonizarem como
advogadas, empresárias, médicas, profissões de status que eram destinadas a atores nos filmes
em geral. No entanto, com o alcance que as revoluções feministas vêm trazendo, o espaço da
mulher no cinema também aumentou, em todos os gêneros. Vendo isso, os cineastas
começaram a apostar nessa abordagem para dar uma nova perspectiva aos filmes de ação.
George Miller, em sua mais nova obra de arte, traz uma novidade para o cinema de
todo o mundo, sob uma perspectiva diferente, colocando uma protagonista feminina como um
símbolo de revolução em uma sociedade opressora. Mad Max: A Estrada da Fúria leva às
telas do cinema a discussão de temas comuns que estão sempre presentes no dia-a-dia da
sociedade contemporânea. O feminismo presente no filme é exemplificado pela a personagem
Imperatriz Furiosa, que toma controle do protagonismo que antes era confiado ao sexo
masculino. O icônico Max pega carona com a independência dela e aparece como um mero
coadjuvante. A partir disso, o sexo feminino ganha uma chance de se igualar ao sexo oposto,
que é constantemente relutante à presença da fêmea neste gênero. Neste sentido, o objetivo
deste trabalho é analisar o feminismo contemporâneo através da personagem Imperatriz
Furiosa em Mad Max: Estrada da Fúria (2015).
2 O CINEMA, LITERATURA E A MULHER
De fato, eu me arriscaria a supor que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem
assiná-los, foi muitas vezes uma mulher. (Woolf, 1928, p.62)

D
s relações entre o cinema e a
literatura sempre foram bem complexas, e se caracterizaram pela intertextualidade. É possível
dizer através de leituras feitas sobre adaptações literárias para o cinema que a indústria
cinematográfica muda o foco das histórias, pois “o que interessa ao homem é seu próprio
drama que, de certa maneira, já se encontra pronto na literatura, o cinema volta-se para essa
arte em busca de fundamento às histórias que ele quer contar” (CAMPOS, 2003, p. 43).
A linguagem da literatura é uma eterna procura pela busca da perfeição. Seu contexto
é diferente do cinematográfico por possuírem características relevantes que o distinguem um
do outro, como as palavras utilizadas, a visão da história durante a leitura e como a mídia
redefine esse contexto no cinema. Além disso, o “isolamento” que o leitor tem com textos
literários torna a relação mais afetiva devido ao mesmo estar sozinho e interpretar e analisar a
história de acordo com a sua imaginação. Já na produção cinematográfica o “leitor” está em
uma sala escura com um público específico onde são projetadas imagens adaptadas e que a
interpretação é apenas aquela que está sendo proposta. Em 1985, Jean Claude Bernardet
reafirma seu pensamento sobre o como devemos encarar essa arte:
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Ao longo do tempo, o cinema adquiriu reconhecimento e passou a ser uma das
primeiras opções da população. Após sua criação em 1895 na França, e com a evolução
tecnológica o homem foi aperfeiçoando suas habilidades e conhecimentos contribuindo para o
avanço do cinema. Além disso, os filmes que eram exibidos sem qualquer “categoria”,
“classificação”, “divisão”, “características”, ou “estilo” agora passaram a ser separados por
gêneros, como comédia, suspense, ação, entre outros, sendo divididos a partir de seus traços
comuns.
Durante muito tempo e ainda hoje, na sociedade moderna, a maior parte do
protagonismo dos filmes são apresentados pelo gênero masculino, principalmente quando são
filmes de ação, estes que precisam usar a imagem do homem viril. A feminilidade nunca teve
muito espaço dentro de gêneros como este mencionado, entretanto apesar do “cinema
dominante delimitar para a mulher uma ordem social e natural específica e representa-la como
o termo negativo da diferenciação sexual, fetiche e espetáculo ou imagem especular, de
qualquer maneira obscenas, a mulher é constituída como o substrato da representação, o
espelho suspenso para o homem.” (Lauretis, 1984, p.99) a mesma vem ganhando espaço no
cenário do cinema em filmes de ação, um exemplo recente disso é o filme Mad Max: A
Estrada da Fúria (2015), um filme com viés masculino, porém a protagonista é do gênero
feminino.
O filme em questão relata sobre uma comunidade comandada por um vilão chamado
Immortan Joe, onde capturavam pessoas para servirem como banco de sangue 193 para seus
soldados feridos e mulheres para serem banco de leite194. Porém, uma das suas pessoas de
confiança (Imperatriz Furiosa) decide fugir, na tentativa de salvar essas mulheres, a partir dai
a guerra entre os sexos começa a se acentuar na trama. Max Rockatansky, protagonista
masculino dos filmes anteriores, apareceu por acaso na nova historia, ocupava apenas o papel
de banco de sangue para um soldado que estava ferido, e só depois, quando termina se
envolvendo nessa disputa e se acaba por ter que obedecer a ordens de uma mulher para
conseguir o seu objetivo, que consegue um pouco de atenção do público.
Embora percebamos que ao longo da historia a imagem da mulher seja destacada
como frágil e dependente do apoio masculino, a luta por direitos iguais produziu e continua
produzindo mudanças significativas na historia, e na imagem da mulher.
3 FÚRIA MASCULINA
Meu nome é Max. Meu mundo é fogo e sangue. Um dia, eu fui um policial. Um
guerreiro da estrada procurando pelo caminho certo. (Warner Bros, 2015, s.p) 195

Poder, bravura e independência são algumas das características que o homem
representa para a sociedade. Com privilégios, ele sempre esteve um passo à frente da mulher e
com o passar do tempo isso se tornou um dos pontos mais discutidos da contemporaneidade.
Para Ernst Cassirer o homem “é a criatura que está em contínua procura de si mesmo e todos
os momentos de sua existência, e precisa escrutar as condições da mesma.” (CASSIRER,
1997, p.22). Ou seja, com as revoluções que está ocorrendo na sociedade, mais precisamente
o empoderamento feminino, ele procura maneiras de se adequar as mudanças e
consequentemente o seu comportamento ético, moral, cultural ou científico se transforma.
Quando fazemos uma retrospectiva do comportamento masculino nas sociedades
antigas, como por exemplo as agrícolas, podemos perceber que os papéis de homens e
mulheres eram totalmente pré-definidos de forma que os homens ficavam limitados aos
“Blood Bag” Tradução nossa.
“Milk Bag” Tradução nossa.
195
Trecho retirado do filme Mad Max: Estrada da Fúria (2015), produzido pela Warner Bros Pictures.
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trabalhos braçais enquanto as mulheres ficariam apenas em casa amamentando os filhos.
Contudo, na nova sociedade a mulher vem cada dia se libertando deste ideal tradicionalista e
desafiando o poderio do macho.
As características que um dia foram essenciais para sobrevivência da espécie não são
mais fatores determinantes na vida moderna. A liderança familiar e o mercado de trabalho
deixaram de ser exclusivamente masculinos. As mulheres estão procurando seu próprio
espaço, consequentemente, impondo novas regras sobre si e sobre os “homens da sociedade”.
Machistas e irredutíveis, eles discriminam a “nova mulher” e repudiam esse comportamento
rebelde, como dizia Elias Canetti “a coisa que o homem mais teme é o desconhecido” (1995,
s.p) em outras palavras, o medo de ser sobreposto por uma mulher que, anteriormente recebia
o titulo de “sexo frágil”, fere a masculinidade.
A participação da mulher no cinema e na literatura ainda é precária e as produções
cinematográficas, na maioria das vezes, ainda usam o homem em papeis de destaque,
principalmente em filmes de ação e suspense, estes que possuem traços de violência e
demandam atributos que, segundo os produtores, são advindos do gênero masculino. Muitas
vezes o cinema utilizou de imagens de caráter patriarcal que por meio de artifícios
tradicionais que depreciavam a imagem da mulher. Não é necessária muita atenção para
perceber que a mulher é geralmente vista como um ser sensual e provocante.
Porém, no filme Mad Max: A Estrada da Fúria (2015), os papéis são invertidos, e a
protagonista do filme agora é uma mulher. A predominância ainda é masculina, no entanto
George Miller dá um destaque maior para o “empoderamento feminino”. Para exemplificar
como a figura do homem é retratada no filme, nos limitaremos aos personagens diretamente
conectados com a personagem principal, Imperatriz Furiosa, estes que serviram apenas de
auxílio para alcançar os objetivos femininos projetados no filme.
Primeiramente faremos uma breve análise do líder tirânico presente no filme, desde a
escolha do seu nome até sua personalidade, Immortan Joe é um personagem que remete a
todas as características rejeitadas pelo público feminino: possessivo, impiedoso e egoísta, ele
controla todo o exercito em busca das suas esposas fugitivas e de Furiosa. Agressivo,
“Immortan” – nome referente a seu eterno poder sobre tudo e todas as coisas – cria um
ambiente de sofrimento e acentua a falta de independência. O vilão tenta incansavelmente
recuperar o que, segundo ele, o “pertencia” sem se importar com as destruições que deixava
no caminho, extremamente possessivo não aceitava que uma “mera mulher” pudesse sobrepor
sua autoridade.
Por outro lado, Nux, um soldado de guerra obcecado por se provar capaz perante seu
mestre, falha ao tentar seguir seus ensinamentos embora não entenda o que realmente está
acontecendo ou o porquê da perseguição. Seu único objetivo é ser reconhecido por uma
“força” maior. Nesse personagem somos capazes de acompanhar um homem que é controlado
por uma sociedade machista e acaba por internalizando o desprezo pelo sexo oposto, esse tipo
de comportamento pode ser exemplificado pelo Mito da Caverna196, escrito pelo filosofo
grego Platão, onde fala que como em um teatro de sombras, os homens acreditavam no que
viam condicionados desde o nascimento pela maneira tradicional em que viviam. Incapaz de
encontrar um sentido para a vida acaba se tornando esquecido e desestimulado. No final,
acaba recebendo a redenção, quando se sacrifica para salvar as mulheres, e é reconhecido por
elas como um herói.
Max Rockatansky, personagem oriundo de filmes anteriores (1979-1981), carrega em
si o nome da franquia e pode parecer que ele tem algum destaque especial no novo filme, mas
engana-se quem pensa isso. Antes protagonista e agora coadjuvante, Max é capturado por um
exército de garotos de guerra e é torturado até que se torna uma bolsa de sangue para o resto
A alegoria da caverna, também conhecido como parábola da caverna, mito da caverna ou prisioneiros
da caverna, foi escrita pelo filósofo grego Platão e encontra-se na obra intitulada A República (Livro VII).
196
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da frota. A apresentação da masculinidade no filme é bem contraditória ao papel que a
sociedade havia imposto quando relacionada ao homem, ou seja, o viril, justiceiro, policial
Max, agora ocupava o lugar que durante muito tempo uma mulher ocupara: submisso, um
mero objeto para o alcance de um objetivo.
O homem se vê em uma posição onde precisa obedecer às ordens de uma mulher para
conseguir o que ele deseja, diferente do que acontecia em filmes produzidos antigamente.
Posteriormente, há uma cena onde o Max durante a rebelião luta com a Imperatriz Furiosa,
tomando poder sobre a Máquina de Guerra, porém ao perceber que o mesmo só se
movimentaria com o auxílio dela, devido ao código que foi posto, aceita que elas entrem no
carro, indiretamente, tornando-se um aliado dela.
Embora o foco seja a luta de Furiosa, o ex-policial fez toda a diferença para ela, que
agora encontrara um braço direito à altura do seu próprio. Com o tempo, ele ganhou confiança
de todas e passou a se relacionar melhor e acaba desenvolvendo uma empatia com a luta
feminista. Max é um personagem atormentado pelos fantasmas do passado, onde apenas
através de flashbacks, percebemos como ajudar aquelas mulheres traz para ele um sentimento
de “redenção” pelos erros que ele cometeu no passado também com uma mulher. Em uma das
cenas entre ele e Furiosa, ele questiona qual o objetivo dela e ela responde que ela só está a
procura de redenção, é esse o ponto onde ele percebe que ela também está sofrendo assim
como ele e se compadece. É interessante ressaltar que embora as mulheres tenham o destaque
em Estrada da Fúria (2015), Max, em algumas cenas, possuía o controle sobre elas e muitas
vezes o mesmo decidia assuntos importantes. No final, o que mais chama atenção é o
altruísmo do personagem, que quando entra na cidadela, Max dá espaço para que as mulheres
sejam reconhecidas por todo o feitio da revolução, ele deixa a cidade e não pede nada em
troca, reconhecendo a força feminina.
A masculinidade no filme é representada por personagens que são aparentemente
ameaçadores, contudo a forma como cada personagem contribuiu para que a mulher ficasse à
altura do homem faz com que a diferença de gêneros seja brevemente cessada.
4 MULHERES EM AÇÃO
Elas não são suas propriedades. Você não pode possuir um ser humano. Cedo ou
tarde alguém iria se rebelar. (Warner Bros, 2015, s.p)197

A mulher sempre lutou pela igualdade e para atingir esse objetivo, muitas vezes
“negava sua própria fraqueza feminina para se igualar ao homem que almejava” (p.8) por
acreditar que só se tornaria digna se ignorasse todas as suas limitações. Desde muito cedo
houve um preconceito contra a mulher ocupando cargos que, supostamente, deveriam ser
masculinos. Beauvoir explica, no trecho retirado do seu livro O Segundo Sexo (2009):
E, em verdade, basta passear de olhos abertos para comprovar que a humanidade se
reparte em duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, corpos, sorrisos,
atitudes, interesses, ocupações são manifestamente diferentes: talvez essas
diferenças sejam superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que por
enquanto elas existem com uma evidência total. (Beauvoir, 2009, p.8-9)

Com a ajuda das lutas feministas, a mulher foi adquirindo seu lugar dentro da
sociedade como um ser ativo e que contribui para as conquistas do mundo. No entanto, ainda
é muito comum discursos de ódio para com mulheres que se rebelam contra a opressão
crescente da população. Ou seja, apesar de terem, supostamente, alcançado “direitos iguais”
197

Trecho retirado do filme Mad Max: Estrada da Fúria (2015) produzido pela Warner Bros Pictures.
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ao homem, ela ainda tem que se submeter ao que a sociedade espera que ela faça. Ter filhos,
casar e ser uma boa dona de casa ainda é a realidade de muitas mulheres. Em 1972, a escritora
inglesa Mary Wollstonecraft ilustrou em seu livro “A Reinvindicação pelos Direitos da
Mulher” o papel que a mulher teve durante sua vida toda ao afirmar que “elas são apenas
ensinadas a agradar e estão sempre de vigia para agradar” (p.19) reafirmando que a mulher foi
criada apenas para satisfazer o “Sujeito, o Absoluto”198 por isso não é uma surpresa a
objetificação do feminino para satisfazer os interesses masculinos em todas as camadas
sociais e culturais.
Além dos recursos explorados em filmes de ação como as grandes explosões, carros
importados e armas de grande porte, um outro recurso também esteve e está presente em
todos eles: a figura feminina. A indústria cinematográfica investe na divulgação de mulheres
perfeitas com corpos esculturais, ou seja, usam essas imagens como objetos sexuais vendáveis
para manter atenção do público. Essa fixação pode ser explicada pelo simples fato de que
como esse gênero fílmico é destinado – geralmente – ao público masculino, a submissão
feminina é essencial para o desenrolar dos fatos, em outras palavras, elevar o personagem
masculino ao titulo de o salvador da mocinha, o herói, enquanto a mulher recebia um papel
secundário, onde geralmente era usada de maneira sexual para atingir algum objetivo do sexo
oposto ou desempenhava apenas a função de “donzela em perigo”.
Em Mad Max: Estrada da Fúria (2015) o antagonista Immortan Joe “possui” cinco
esposas que são tratadas como ferramentas reprodutivas, dominadas e encarceradas em um
quarto com uma parteira, tendo como função gerar e entregar os próprios filhos para
tornaram-se “Senhores da Guerra” 199. Apesar do protagonismo masculino dos filmes
anteriores, em Estrada da Fúria, George Miller dá espaço ao protagonismo feminino inserindo
a personagem Imperatriz Furiosa, que incapaz de conviver com tais regras, escolhe se rebelar
contra Joe e foge com as cinco mulheres. Segundo o diretor, a história não era a principio,
uma história feminista, no entanto “as cinco esposas, fugindo dos “Senhores da Guerra”,
precisavam de um guerreiro da estrada. Se esse personagem fosse do sexo masculino, seria
uma história diferente. Ela precisava ser do sexo feminino ”200 ou seja, a empatia criada pelo
público para com uma mulher que sofreu, sangrou e ainda foi capaz de se levantar para lutar,
seria mais realista e impactante.
Quando nos voltamos para as cinco esposas, percebemos que cada uma delas possui
uma especialidade diferente que ajuda Furiosa durante a corrida mortal. Por causa do seu
orgulho e incansável busca por remição, ela acaba limitando as esposas, estas que se rebelam
contra a aliada ao afirmarem que são capazes de lutar por suas próprias vidas. Furiosa assume
um papel de donzela guerreira, porém nunca faz nada sozinha, sempre tem ajuda de todos os
lados, inclusive de Max e um “Garoto de Guerra201” que mais tarde adere à causa da rebelião.
A obra cinematográfica não deixa de tratar da sensibilidade feminina de cada uma das
personagens. Especialmente da protagonista, que ao descobrir que sua cidade natal havia sido
destruída, se desespera. A fragilidade de Furiosa é usada como uma qualidade para que o
público se identifique com uma mulher lutadora, mas que seja ao mesmo tempo altruísta e
esperançosa, transformando-a em um mártir. Outro fator importante é a receptividade dela,
apesar de ter sido escravizada durante toda sua vida pelo sexo masculino, Furiosa admite que
precisa de ajuda e aceita a vinda de Max, que acaba, no final, salvando sua vida. Isso remete a
verdadeiro viés do feminismo, que luta pelos direitos iguais entre os sexos e não uma
constante luta sobre quem é o melhor.

Termo utilizado por Simone de Beauvoir em seu livro Segundo Sexo para se referir ao Homem. (2003,p.10)
“War Boys” Tradução nossa.
200
Entrevista com o diretor George Miller para a revista londrina “The Big Issue”.
201
“War Boy” Tradução nossa.
198
199
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Ainda assim, as mulheres questionam suas próprias escolhas e se rendem ao
pensamento de que “um homem está em seu direito sendo homem, é a mulher que está
errada” (Beauvoir, 2009, p.09), ou seja, Immortan Joe tem o direito de persegui-las e levá-las
embora por que são propriedades dele. Porém, isso logo é ultrapassado quando Max consegue
motivá-las ao dizer que elas têm o direito de serem livres, logo a vontade de se libertar fala
mais alto e elas novamente buscam formas de vencer a dominação masculina.
5 O SUJEITO E O OUTRO
Não posso ser justa em relação aos livros que tratam da mulher como mulher...
Minha idéia é que todos, homens e mulheres, o que quer que sejamos, devemos ser
considerados seres humanos. (Beauvoir, 2009, p.8)

O homem durante muito tempo foi sinônimo de força e virilidade, um verdadeiro líder
dentro da sociedade, contudo graças as revoluções de feministas como Simone de Beauvoir,
Virginia Woolf, Margaret Atwood e outras, a mulher vem se igualando – gradativamente – ao
gênero masculino. O número de homens em Estrada da Fúria é relativamente maior que o de
mulheres, demonstrando indiretamente a superioridade masculina. Eles dominam e privatizam
o gênero oposto e parecem satisfeitos com isso. O filme discute a luta entre os gêneros num
cenário de guerra onde a única opção que se tem é matar ou morrer. Opressores mostram seu
desprezo pela fêmea e são tão seguros de si que a fuga foi uma total surpresa para todos.
Vemos o personagem masculino Max, protagonista dos três filmes anteriores,
abandonar suas crenças e se tornar um aliado direto de Imperatriz Furiosa. Ele, a princípio por
motivos egoístas, se oferece para ajudar na fuga, mas no decorrer do filme ele se interessa
pelos problemas que cada uma das mulheres está passando e de certa forma se relaciona com
esse sofrimento. Max se sente culpado por ter errado no passado e apesar de não querer fazer
parte de uma briga, ele gradativamente vai aumentando o interesse nos problemas das
mulheres. É interessante dizer que muitos homens se dizem adeptos à “igualdade de gêneros”,
no entanto quando isso ameaça seu “protagonismo” começa a se tornar um problema. Dessa
forma, eles tentam inverter os papeis e as vezes até ditar o que deveria ser realmente motivo
de luta, muitas vezes mudando o foco principal: os direitos das mulheres.
“Mas como funciona essa questão do protagonismo? Bom, de forma simples,
podemos dizer que o feminismo é um movimento cujo foco são as mulheres. Sendo
assim, caberia a nós construi-lo e protagonizá-lo, deliberando sobre suas pautas e
estratégias. Afinal, garantir que as mulheres tenham poder inequívoco de decisão
sobre suas próprias lutas é o mínimo que se poderia esperar de um movimento que
deseja empoderá-las.” (LARA;LEÃO, 2015)

Para o macho não é fácil abandonar seus instintos e ajudar uma luta que, até então, não
era sua, porém Max dá o perfeito exemplo de “aliado” que a corrente feminista tanto preza. O
homem nunca é o protagonista, dessa maneira ele nunca vai ser capaz de dizer se o que a
mulher sofre é machismo ou não – por que ele não estar em seu lugar – no entanto, o que
existe é a troca mútua, a ajuda mútua. O “co-protagonista” é responsável por dar suporte à
protagonista, ele ajuda, mas nunca toma a frente. Um exemplo desse comportamento é a cena
final onde Max decide ir embora, mas antes disso ele eleva, literalmente, as mulheres em um
pedestal, se excluindo, ou seja, deixando o ego masculino e exaltando o feminino. Ele
demonstra seu altruísmo e sua empatia pela luta feminina. Nesse sentido, Max pode até ser
visto como um “pró-feminista” 202 pois ele entende que não tem capacidade de julgar se algo
202

Termo usado por feministas para designar homens que apoiam o movimento ativamente.
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está errado ou não, mas também não toma a voz das mulheres, ele as deixa livres e incentiva
sua luta.
Em seu livro, Mary Wollstonecraft reafirma que o homem é um ser privilegiado e tem
o direito de fazer tudo que tem vontade, ele está no topo da hierarquia, é o rei. Sendo assim a
mulher precisa ser submetida a ele, pois “um rei sempre será um rei, uma mulher sempre será
uma mulher” 203. Immortan Joe ao acreditar na sua superioridade sobre as mulheres, não
imaginava que elas teriam a capacidade de fugir ou de muito menos de engana-lo. Ele é a
verdadeira ameaça dentro do filme, uma ameaça para as mulheres que lutam por libertação,
pois ele representa tudo que elas estão tentando se libertar desde o inicio de suas lutas: o
homem machista. Para o machão, ela é considerada objeto de prazer, jamais poderá contrariar
suas falas e decisões. O que ele espera da mulher é total submissão. Ele nunca aceitará a
igualdade entre os sexos pois dessa maneira ele teme perder seu “poder”. Para demonstrar
isso, o filme expõe como a mulher encontra maneiras de se libertar, mesmo que seja através
da violência.
Um ponto importante durante o filme é em como a personagem Imperatriz Furiosa
afeta diretamente os personagens masculinos. Ela é a chama da revolução, a partir dela outros
personagens que antes amedrontados, buscam encontrar sua própria força interior. Esse é o
caso de Nux, um garoto de guerra, admirador irremediável de Immortan Joe. Ele é o tipo de
personagem que vai crescendo no decorrer da trama, confuso e perdido, objetiva apenas
mostrar que tem alguma utilidade e a partir dai encontrar seu caminho aos portões de
Valhala204. Em uma das cenas do filme e que faz parte do titulo deste artigo é onde Nux se
encontra com as esposas e as ataca para que elas voltem para Joe e neste momento,
percebemos como ele é confuso sobre o que realmente seja verdade.
A pergunta feita por uma das esposas de “Quem matou o mundo?” o atinge
diretamente. Se a mulher, que não tem poder nenhum dentro da sociedade, quem além do
homem poderia ter sido o culpado? Embora no inicio do filme sua intenção seja recuperar as
esposas, ele acaba se decepcionando consigo mesmo por desapontar seu mestre e desiste disso
pois se acha incapaz de fazer qualquer coisa direito até que encontra com uma das esposas,
que o ajuda e demonstra que não é só ele que teme não ser “suficiente”. É impossível observar
sem conseguir perceber as diferenças entre os dois gêneros. Um é oprimido e o outro é
privilegiado. Durante todo o filme, as relações entre eles se estreitam até que chega um ponto
em que os dois precisam se ajudar para viver em sociedade. Joan W. Scott em seu artigo para
a série Occasional Papers da Escola de Ciências Sociais do Instituto de Estudos Avançados
da Universidade de Princeton205 explica que:
A igualdade requer um ato de escolha, pelo qual algumas diferenças são
minimizadas ou ignoradas enquanto que outras são maximizadas e postas a se
desenvolver. (Scott apud Palmer, 2005, p. 15).

Max aceita que não pode mudar sozinho e ajuda Furiosa a mudar o cenário de tortura e
submissão que as mulheres são impostas pelo ditador. Dando assim um passo a frente na luta
pelos direitos de igualdade. Stuart Hall (2006) afirma que “O fato de que projetamos a "nós
próprios" nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que internalizamos seus
“A king is always a king—and a woman always a woman.” Tradução nossa. (Wollstonecraft,1972,p.14)
Valhala (do nórdico antigo Valhöll "Salão dos Mortos" ), na mitologia nórdica, é um majestoso e enorme
salão com 504 portas, situado em Asgard, dominado pelo deus Odin. Escolhidos por Odin, metade dos que
morrem em combate são levados para Valhalla após a morte pelas valquírias, enquanto que a outra metade vai
para os campos Folkvang da deusa Freyja.
205
Em inglês Princeton University, localizada em Princeton, estado de Nova Jersey, Estados Unidos, é uma das
oito prestigiosas universidades da Ivy League.
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significados e valores, tornando- os "parte de nós", contribui para alinhar nossos sentimentos
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural.” (p.02) sendo
assim, cada um adquire as qualidades e defeitos do outro, unificando-se para juntos para
sobreviver.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Existe um grande preconceito contra a mulher escritora. Você não pode ser boa
demais, não pode ter uma excelência tão grande. Se você tem essa excelência e
ainda por cima é mulher, eles detestam e te cortam. Você tem que ser mediano e, se
for mulher, só falta te cuspir na cara.” (HIST, 2014, p. 259)

Nascer mulher em uma sociedade que predomina valores masculinos pode ser um desafio
para mulheres que almejam algo mais do que marido e filhos, mas com a ajuda das revoluções
feministas, as mulheres vêm criando, aos poucos seus próprios caminhos dentro de uma
cultura que rejeita a sua independência. Dessa forma, não é mais possível ignorar essa voz
crescente assim como não é mais possível lançar hoje a culpa à falta de feminilidade e dizer
que a igualdade entre os homens tornariam pouco feminina a mulher. Com o auge do
feminismo e da luta pelas causas pelos direitos das mulheres, as mulheres estão em busca de
uma igualdade que antes era considerada uma utopia. Parafraseando a escritora Mary
Wollstonecraft, a mulher luta para ter controle de si mesma e não sobre os homens.
No cinema somos expostos a vários papeis femininos em muitos gêneros fílmicos,
onde a mulher é retratada de várias formas físicas, psicológicas e assim sucessivamente. Em
Mad Max: Estrada da Fúria somos expostas a um mundo distópico, futurista, que ainda trata
as mulheres como objetos para satisfazer o masculino assim como vemos a força feminina
lutando para poder fazer as próprias escolhas. O filme mostrou que a fêmea tem o poder de se
igualar ao macho mesmo que tenha que recorrer a violência.
Embora o filme seja, em essência, sobre a luta feminina, ele ainda dá exemplo do
homem que se comove com as situações e mostra como é importante o papel do homem, pois
uma vez que entendem e reconhecem as suas limitações e as limitações do outro, eles
conseguem entender um ao outro e conseguem se relacionar. Por fim, concluímos que Furiosa
desenvolve um papel de verdadeira feminista. Ela luta para se libertar, mas não recusa ajuda
do sexo oposto, pois entende que não deve existir nenhuma disputa de poder e que todo tem o
direito de viver bem e ser livre, por isso a troca do homem pela mulher no papel de
protagonista de filmes de ação não fere o gênero, mas na verdade o enriquece.
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REMINISCÊNCIAS DA MEMÓRIA NA OBRA LEITE DERRAMADO DE
CHICO BUARQUE
Natali Conceição Lima Rocha (UESPI)206
Pr.Dr. Silvana Maria Pantoja dos Santos (UESPI)207
RESUMO
A memória é de fundamental importância, sendo responsáveis pela construção da subjetividade e identidade de
um indivíduo. Ademais, é através dela que o homem é capaz de acessar e rememorar fatos, visto que o indivíduo
conserva em seu interior aquilo que de alguma forma ficou marcado no decorrer da sua trajetória existencial.
Desta forma, o presente artigo objetiva analisar o processo de rememoração do narrador-personagem Eulálio
Assumpção da obra Leite derramado (2009), de Chico Buarque. Considerando que a obra se desenrola a partir
de fragmentos da memória individual do narrador-personagem, e que esta ancora-se na memória coletiva, a
presente pesquisa fundamenta-se na visão de Bergson (1999), Halbwachs (2006), Bosi (1994), Candau (2011),
dentre outros. Eulálio é um centenário que se encontra à beira da morte em um hospital público da cidade do Rio
de Janeiro e que narra suas memórias aos passantes daquele local insalubre e sem vida. As reminiscências
descritas pelo personagem adentram a narrativa fora de uma ordem cronológica: ora o leitor está no presente, ora
no passado e ora em um futuro criado pela sua mente delirante, gerando, assim, uma profusão de imagens que se
emaranham.
PALAVRAS-CHAVE: Reminiscências. Memória. Identidade. Leite Derramado .

1. INTRODUÇÃO
A memória é deveras um pandemônio, mas está tudo lá dentro,
depois de fuçar um pouco o dono é capaz de encontrar todas as
coisas.
Chico Buarque de Holanda

Desde os tempos mais remotos, a memória desperta o interesse dos homens, seja como
forma de preservar seus feitos heroicos, seja como forma de garantir a preservação do passado
histórico, necessário à vida. Na Grécia antiga, a deusa Mnemosine está ligada a faculdade da
memória, suas filhas ou musas eram responsáveis por inspirar nos poetas o dom da arte da
palavra. Mnemosine possuía também a missão de perpetuar o passado.
A ação sofrida pelo homem ou realizada por este, dependendo da intensidade,
certamente torna-se memória. Dessa forma, a memória exerce papel fundamental na
construção da subjetividade.
Com o advento da globalização, e constantes estímulos em torno do novo, para evitar
a alienação e a perda do reconhecimento de si e, consequentemente, a perda dos laços afetivos
e culturais, tem havido uma recorrência acentuada ao passado. Ante o exposto, objetiva-se
analisar o processo de rememoração do narrador-personagem da obra Leite derramado, de
Chico Buarque. O texto concentra os resultados parciais da Pesquisa de Iniciação Científica –
PIBIC/CNPq/UESPI, cuja motivação decorre da necessidade de compreensão das formas de
revisitação do passado.
A narrativa de Leite derramado é contada pelo centenário Eulálio Assumpção, que se
encontra à beira da morte em um hospital público da cidade do Rio de Janeiro, cenário da
Graduanda do VII bloco do curso de Licenciatura plena em Letras Português da Universidade Estadual do
Piauí – UESPI. Bolsista de iniciação científica – PIBIC/CNPq-UESPI. E-mail: nathalilima87@gmail.com.
207
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Piauí-UESPI. Membro permanente e Professora do Mestrado em Letras da Universidade Estadual do Piauí. Email: silvanapantoja3@gmail.com
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prosperidade e da decadência pessoal e financeira da família de Eulálio. A narrativa discorre
as agruras vividas por um homem centenário e sua família aristocrática, tão antiga quanto os
tempos do império no Brasil. Eulálio Montenegro Assumpção é um homem marcado pelas
contrariedades de vida, sendo em um leito de hospital pobre que narra sua história familiar e a
de seus antecessores para a filha, enfermeiras e transeuntes do hospital, alternando memórias
do que viveu com delírios do que poderia ter vivido e fantasias do que poderá viver. O
narrador-personagem inicia planejando um futuro que nunca existirá, e em lugares que há
tempos deixaram de existir. A condição de enfermo corrobora para que Eulálio não só
rememore, mas também procure dar sentido aos fios de sua vida.
Por meio de um percurso temporal, fala da chegada de seu tetravô que desembarcou
junto com a família real no Brasil, passando pelos tempos do escravagismo brasileiro, queda
da bolsa de Nova York em 1929, período ditatorial no Brasil e a modernidade dos anos 2000.
Na antiguidade, a memória dos anciões era sinônimo de sabedoria e conhecimento. A
propagação de histórias era repassada através da oralidade pelos mais velhos, sendo
valorizada pela comunidade a que pertenciam. Ecléa Bosi em O tempo vivo da memória
(2003) afirma que a memória oral é necessária para entendermos a crônica do cotidiano. A
memória dos velhos está inserida dentro dessa memória oral, sendo é essencial para que se
possa fazer uma ponte entre a geração atual e os testemunhos do passado.
É assim que soa a voz na narrativa de Leite derramado, cujo monólogo conduz o leitor
pelos labirintos de seus relatos memorialísticos. Chico Buarque, ao dar o tom da narrativa a
um personagem centenário, conhecedor e mantenedor da sua história coloca à disposição do
leitor não só as reminiscências de Eulálio, mas também de todo o clã dos Assumpção
Montenegro.
Chico Buarque é cantor, compositor e escritor, tendo feito muito sucesso com suas
músicas a partir da década de 50, retratando a alegria e o lirismo nostálgico. Os artistas da
época utilizavam–se da música, poesias e de outras artes para manifestarem-se contra o
sistema ditatorial no qual o Brasil estava imerso. Com a repressão do regime militar, Chico
Buarque autoexilou-se em Roma, com a volta ao Brasil na década de 70, o artista retoma a
atuação em filmes e composições musicais. A veia artística de Chico Buarque não cessa,
tornou-se também escritor com publicações diversas, dentre elas: Fazenda modelo (1974),
Estorvo (1991), Benjamim (1995), Budapeste (2003), O irmão alemão (2014). Leite
derramado, publicada em 2009, ganhou o prêmio Jabuti no ano de 2010 na categoria Ficção.

2. RELATOS E FRAGMENTOS DE MEMÓRIA NA NARRATIVA
Em Leite derramado, a narrativa de memória é perpassada pelas impressões do
próprio personagem, sendo assim, temos conhecimento dos fatos a partir da ótica de um
sujeito enfermo que rebobina os vestígios de sua vida. Doente e impossibilitado, em um leito
de hospital público do Rio de Janeiro, Eulálio inicia a narrativa imaginando um futuro que
nunca existirá ao lado de uma das enfermeiras que lhe proporciona cuidados. É com ela que
Eulálio delira em torno de um possível horizonte que começaria a partir do instante em saísse
do hospital. Eulálio, iria levá-la para a sua antiga casa de férias, a Fazenda da Raiz da Serra.
Em seu devaneio, ele e sua futura companheira, a enfermeira, poderiam morar lá e que esta
iria dispor de todos os seus bens de família:
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Você vai usar o vestido e o véu da minha mãe, e não falo assim por estar
sentimental, não é por causa da morfina. Você vai dispor dos rendados, dos cristais,
da baixela, das joias e do nome da minha família. Vai dar ordens aos criados, vai
montar no cavalo da minha antiga mulher. E se na fazenda ainda não houver luz
elétrica, providenciarei um gerador para você ver televisão[...] Não sei se foi sempre
assim, se meus antepassados suavam debaixo de tanta roupa. [...](BUARQUE, 2009,
p. 05).

Bergson em seu Matéria e memória (1999) afirma que a memória é composta por
imagens. Estas se originam da interação do sujeito com o mundo. A respeito dessa memória
composta por imagens diz que: “[...] o cérebro é imagem, os estímulos transmitidos pelos
nervos sensitivos e propagados no cérebro são imagens também [...]”. (1990, p. 13)
Dessa forma, as imagens, de alguma forma, influenciam o corpo, modificando-o. Para
Bergson (1990, p. 14) “[...] as imagens exteriores influem sobre essa imagem que chamo meu
corpo: elas transmitem movimento”. O que seriam esses movimentos senão as sinapses que
são realizadas pelo cérebro humano ao lembrar-se de algo, ou seja, as imagens que fluem a
cabeça.
As imagens que fluem na mente do personagem perpassam o corpo, fazendo reluzir
“rendados”, “cristais”, “baixelas”, “joias”, objetos que simbolizam os tempos de glória
familiar de Eulálio. Em uma tentativa de reter em seu interior até os pequenos detalhes,
Eulálio empreende uma viagem a partir dessas imagens valoradas, que se formam a partir de
percepções e sensações que emanam da Fazenda da Raiz da Serra e de objetos que pertenciam
a sua família, e que exerciam sobre ele forte influência sobre o seu ser.
Bergson (1999) conceitua as percepções como vibrações que o corpo apreende do
mundo material, esse movimento serve “[...] para preencher a consciência, inventa-se uma
ação incompreensível dessa matéria sem forma sobre esse pensamento sem matéria” (p.18).
Observe-se:
eu por mim sonhava com você em todas as cores, mas meus sonhos são que nem
cinema mudo, e os atores já morreram faz tempo. Dias desses fui buscar meus pais
no parque dos brinquedos, porque no sonho eles eram meus filhos. Fui chama-los
com a boa-nova que meu avô recém-nascido seria circuncidado, tinha virado judeu
sem mais nem menos. De Botafogo, o sonho cortou para a fazenda da raiz da serra,
onde encontramos meu avô de barbas e suíças brancas, caminhando de fraque diante
do Parlamento inglês. (BUARQUE, 2009, P. 15)

Na tentativa de reter o passado, Eulálio empreende uma busca através dos sonhos,
porém suas lembranças tornam-se confusas. Em suas tortuosas lembranças, intercala passado
e presente em um mesmo devaneio. A respeito disso, Bergson (1999) argumenta que a
percepção está repleta de lembranças e que por isso mesmo, estas podem deturpar as
percepções. Acrescenta:
Na verdade não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados
imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossas
experiências passadas. Na maioria das vezes, estas lembranças deslocam nossas
percepções reais das quais não retemos então mais que algumas indicações, [...] daí
nascem também ilusões de toda espécie. (BERGSON, 1990, p. 30)

Em uma tentativa de trazer a tona resquício de memória em torno Fazenda da Raiz da
Serra, e de como essa foi construída pelo seu avô aristocrata, Eulálio em seus delírios
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precipita-se por inventar lembranças que deslocam o que foi real e o intercruzam a um
imaginário conflituoso.
As ilusões a que Bergson se refere, podem ser percebidas, no trecho que se segue;
“[...] E plantaremos árvores e escreveremos livros, e se Deus quiser ainda criaremos filhos nas
terras de meu avô. [...] E mesmo a fazenda na raiz da serra, acho que desapropriaram em 1947
para passar a rodovia” (BUARQUE, 2009, p. 06-07). Dessa forma, percebe-se que o velho
Eulálio ao sonhar com um futuro inatingível, projeta imagens e divaga entre anseios
inatingíveis.
Ainda, de acordo com Bergson (1999), a lembrança pode alterar a percepções, então
pode-se afirmar que há percepções puras e impuras que alteram o modo como o sujeito
percebe as imagens. Assim, “A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o
passado no presente, condensa também, numa intuição única, momentos múltiplos de duração
[...]”. O narrador-personagem relata: “Por falar nisso, eu amaria dar uma olhada nas minhas
fotos particulares, [...] Mas lá estava eu, e me lembro bem das pessoas todas magnetizadas
pela aparição do Lutétia, que se deu de modo meio teatral, ao irromper pelo denso nevoeiro”
(BUARQUE, 2009, p. 24-25 (grifo nosso).
Eulálio pede ao médico que este traga fotos que estariam em sua casa de Botafogo. A
aparição da qual Eulálio se refere trata-se do navio Lutétia. O nome Lutétia faz referência ao
antigo nome da atual capital da França, Paris. O trecho mencionado no parágrafo anterior
discorre sobre a chegada do francês Dubosc ao Brasil, este seria responsável por fiscalizar as
armas que seriam negociadas entre o governo brasileiro e o governo francês.
Ao longo da narrativa, Eulálio também confunde passado com o presente, e vice-versa
não conseguindo distinguir um do outro no decorrer da história, fundindo assim as
temporalidades:
[...] se você não gostar da fazenda da raiz da serra [...] poderíamos morar em
Botafogo, no casarão construído por meu pai. [...] Há palmeiras, abacateiros e
amendoeiras no jardim, que virou estacionamento depois que a embaixada da
Dinamarca mudou para Brasília. [...] Terei bricolagens para me ocupar anos a fio, e
caso você deseje prosseguir na profissão, irá para o trabalho a pé, visto que bairro é
farto em hospitais e clínicas. Aliás, bem em cima do nosso próprio terreno,
levantaram um centro médico de dezoito andares, e com isso acabo de me lembrar
que o casarão não existe mais. (BUARQUE, 2009, p.06-07) (grifo nosso)

Nessa fusão temporal, Eulálio deixa transparecer que as suas referências, atreladas ao
patrimônio familiar, sucumbem à proporção que é destruído em prol do progresso. A
lembrança do casarão construído pelo pai ressurge com todo o seu entorno repleto de árvores:
“palmeiras”, “abacateiras” e “amendoeiras” que perduram no tempo, reforçando a
secularidade da casa paterna, cuja imagem é recoberta por outra, atual. Assim, entendemos
que a memória, nessa perspectiva, é uma memória impura, transviada pelos reverses do
tempo.
A narrativa de memórias de Eulálio pode ser comparada com uma crônica do
cotidiano, só que sem cronologia, fragmentada em que se esforça por juntar frações de
acontecimentos da sua vida.
Agora imagine sua avó o que diria, neta casada com filhos de imigrante e bisneto
comunista de linha chinesa. Esse seu filho engravidou outra comunista, que teve um
filho na cadeia e na cadeia morreu. Você diz que ele próprio morreu nas mão da
polícia e com efeito tenho uma vaga lembrança do assunto. Mas lembrança de velho
não é confiável, e agora estou seguro de ter visto o garotão Eulálio ainda outro dia,
forte toda a vida. Ele até me deu uma caixa de charutos, mas eu besteira a minha, o
que morreu era o outro Eulálio, um que parecia o Amérigo Palumba mais magro. O
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Eulálio magro é que virou comunista, porque já nasceu na cadeia e dizem que teve
um desmame precoce. ( BUARQUE, 2009, p.38)

O centenário Eulálio emite um julgamento de descrédito e ironia por não acreditar no
rumo em que sua família teria tomado, em que estes deixaram de ser uma família aristocrática
para se tornarem uma família sem classe. Desta maneira, se a mãe de Eulálio D. Maria
Violeta Assumpção Montenegro soubesse que a neta tinha se casado com um imigrante
ficaria contrariada e certamente não aprovaria o casamento, visto que pelos relatos de Eulálio
era uma mulher que não aceitaria imigrantes em sua família.
Bergson citado por Bosi(2003) explica que a memória é resultado da vivência do ser,
delineado pelas ações cotidianas, aspectos que ora são esquecidos, ora tornam-se relevantes.
Eulálio diz: “Aquela que veio me ver, ninguém acredita, é minha filha. Ficou torta assim e
destrambelhada por causa do filho. Ou neto, agora não sei direito se o rapaz era meu neto ou
tataraneto ou o quê”. Buarque (2009, p. 14) (grifo nosso).
O embotamento da memória é, às vezes, substancialmente provocado, já que a
memória parte de uma necessidade do presente, onde o sujeito tenta se apropriar do que viveu
como se estivesse (re)vivendo as mesmas cenas. No entanto, na citação acima o esquecimento
é decorrente do próprio delírio de sua condição de enfermo.
Pode-se detectar o nível de afetividade em um relato pela forma como é expresso,
visto que os eventos que mais marcam os sujeitos são aqueles que causaram algum
sentimento, seja ele de repulsa, dor ou de alegria.
Não sei por que não me alivia a dor. Todo dia a senhora levanta a persiana com
bruteza e joga sol no meu rosto. Não sei que graça pode achar dos meus esgares, é
uma pontada ada vez que respiro. Às vezes inspiro fundo e encho os pulmões de um
ar insuportável, para ter alguns segundos de conforto , expelindo a dor. Mas bem
antes da doença e da velhice, talvez minha vida já fosse um pouco assim, uma
dorzinha chata a me espetar o tempo todo, e de repente uma lambada atroz. Quando
eu perdi minha mulher foi atroz. E qualquer coisa que eu recorde agora, vai doer, a
memória é uma vasta ferida. (BUARQUE 2009, p. 10) (grifo nosso).

O modo como se deu o desaparecimento da esposa, continuamente é relembrado por
Eulálio. Este revive o luto, como se a experiência, mesmo após anos, ainda lajetasse. Então,
afirmar que a máxima “recordar é viver” pode alinhar-se aos pensamentos de Bosi, pois ao
rememorar, cada vez que Eulálio evoca as lembranças sente-as como se estivessem no
presente. Logo, a lembrança age de forma positiva ou de forma negativa sobre o sujeito.
Ouvindo depoimentos orais constatamos que o sujeito mnêmico não lembra uma ou
outra imagem. Ele evoca, dá voz, faz falar, diz de novo o conteúdo de suas
vivências. Enquanto evoca ele está vivendo atualmente e com uma intensidade nova
a sua experiência. (BOSI, 2003, p. 44)

Bosi (2003) utiliza-se das ideias de Bergson para explicar que a memória é uma força
subjetiva que invade o íntimo do ser humano, e está entremeada pela forma como o sujeito
absorve o mundo ao seu redor.
Bergson (1990) criou o esquema que chamou de cone invertido da memória, para
estabelecer a diferença entre a memória acessível e a que se situa no íntimo do sujeito. Bosi
explica o cone da memória de Begson seguinte forma:
Na base estariam as lembranças que descem para o presente, no vértice estariam os
atos perceptuais que se cumprem no plano do presente e deixam passar as
lembranças: Esses dois atos, percepção e lembrança, se penetram sempre, trocam
sempre alguma coisa de suas substancia por um fenômeno de endosmose.(BOSI,
1994, p. 48)
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O fenômeno de endosmose ao qual Bosi se refere consiste no modo como as
lembranças surgem de uma necessidade do presente. Relacionando-o ao personagem Eulálio,
trata-se do sentido das lembranças de Eulálio e a forma como traz para o frágil momento em
que se encontrava. Assim, o cone invertido serve para explicar que nem sempre a lembrança
é evocada do passado, podem surgir de fatos presentes. Isso explica o esforço de Eulálio
para condensar esse passado no presente, como uma necessidade de manter-se lúcido.
Bergson citado por Bosi (2003, p. 38) explica dois tipos de memória: a formada pelo
hábito e a memória pura. A primeira é automática, e a segunda advém “independentemente
de hábitos, fluem como lembranças isoladas, singulares, que constituiriam autênticas
ressureições do passado”.
Nos raros momentos em que tenta reconstruir sua história a partir da memória pura,
Eulálio recompõe o passado no presente, sem as constantes intromissões delirantes criadas
pela sua mente já tão debilitada pelos anos e pela doença.
Acabou a novela, o jornal, o filme, não sei por que deixam a televisão ligada, fora
do ar. Deve ser para que esse chuvisco me encubra a voz, e eu não moleste os outros
pacientes com meu palavrório. Mas aqui só há homens adultos, quase todos meio
surdos, se houvesse senhoras de idade no recinto eu seria mais discreto. Por
exemplo, jamais falaria das putinhas que se acocoravam aos faniquitos, quando meu
pai arremessava moedas de cinco francos na sua suíte do Ritz. Meu pai ali muito
compenetrado, e as cocotes nuinhas em postura de sapo, empenhadas em pinçar
moedas no tapete, sem se valer dos dedos. A campeã ele mandava descer comigo ao
meu quarto, e de volta ao Brasil confirmava à minha mãe que eu vinha me
aperfeiçoando no idioma.(BUARQUE, 2009, p. 07)

Apesar de o relato acima ter se firmado em um dos raros momentos de vigília do
personagem Eulálio, a maioria dos relatos e fragmentos de memória são feitos em momentos
em que o personagem alterna entre momentos de sonhos e devaneios. Dessa maneira,
percebe-se que o narrador-personagem utiliza-se da memória pura, conforme Bergson
revisitado por Bosi (2003, p.39), “[...] a memória pura, aquela que opera no sonho e na poesia,
está situada no reino privilegiado do espirito livre”.
A partir da memória pura, procura-se entender outro ponto da obra Leite derramado
que implica os fragmentos memorialísticos construídos a partir da memória coletiva. Assim
como Bergson, Halbwachs em A memória coletiva (2013) acredita que as percepções que
temos do passado estão infiltradas pelas percepções do presente, de modo que a memória
individual pode se formar a partir de uma memória coletiva. No caso do personagem Eulálio,
este incorpora lembranças vividas no seio da família: o clã Assumpção Montenegro. Vejamos
o trecho:
[...]fazia muito calor no carro, ele era um mulato suarento, e eu a me dar ares de
fidalgo. Agi como um esnobe, que como vocês devem saber, significa indivíduo sem
nobreza. Muitos de vocês, se não todos aqui, têm ascendentes escravos, por isso,
afirmo com orgulho que meu avô foi um grande benfeitor da raça negra. Creiam que
ele visitou a África em mil oitocentos e lá vai fumaça, sonhando fundar uma nova
nação para os ancestrais de vocês. [...] E após um acerto de parceria com os
colonizadores ingleses, meu avô lançou no Brasil uma campanha para a fundação da
Nova Libéria.(BUARQUE, 2009, p.51)

Eulálio ostenta não só o nome e sobrenome nobres, mais é também porta-voz da
história de seus antepassados, visto que as histórias de sua família foram transmitidas de
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geração a geração. Sua memória ecoa a partir de sua voz, por sua vez reproduz outras
diferentes vozes que fazem parte do passado familiar.
Vovô era mesmo um visionário, desenhou de próprio punho a bandeira do país,
listras multicolores com um triângulo dourado no centro, e dentro do triângulo um
olho. Encomendou o hino oficial ao grande Carlos Gomes, enquanto arquitetos
britânicos projetavam a futura capital, Petróvia. Conquistou o apoio da igreja, da
maçonaria, da imprensa, de banqueiros, de fazendeiros e do próprio imperador, a
todos parecia justo que os filhos da África pudessem retornar às suas origens, em
vez de perambularem Brasil afora na miséria e na ignorância. (BUARQUE, 2009, p.
51)

Na família de Eulálio, todos os homens chamavam-se pelo mesmo nome, Eulálio. Esse
recurso era utilizado como forma de perpetuar o nome da família. Dessa forma, a memória
fragmentada de Eulálio, ancorada numa memória coletiva, retransmite as vozes de toda uma
coletividade que o antecedeu. Ao analisar como Eulálio ampara o seu relato, percebe-se que
Eulálio traz uma memória coletiva que pertence a seus antepassados, reproduzindo histórias
que simbolizam a nobreza, repassada por seu pai Eulálio Assumpção e sua mãe, Maria
Violeta.
Para Halbwachs (2013, p. 69) “[...] memória individual é um ponto de vista sobre a
memória coletiva, [...] este ponto de vista muda segundo o lugar que ocupo e que esse mesmo
lugar muda segundo o lugar que mantenho com os outros ambientes”.
Para que nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes nos
apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de
concordar com a memória deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e
outra para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre
uma base comum. HALBWACHS (2013, p. 39)

Sendo assim, percebe-se que no devaneio memorialístico, o personagem apesar de ter
uma memória ancorada na voz de seus antepassados aristocráticos, emite impressões
particulares. Pois a memória individual corresponde a um ponto de vista, somente visto e
sentido pelo indivíduo que rememora.
nos tempos do meu pai, sim, os banquetes no casarão eram célebres por atravessar a
noite, reuniam políticos de todas as correntes e as mulheres mais deslumbrantes da
cidade. Ardiam tochas no jardim, a casa cheirava a alfazema, até as estátuas estavam
de banho tomado, e eu menino gostava de circular pelos salões silenciosos e solenes,
minutos antes do início da festa. Gostava de ser o dono daqueles espaços ainda
imaculados, só eu com minhas sombras a deslizar no mármore, diante de garçons
perfilados como sentinelas.

Ao relembrar as festas na casa do Botafogo, Eulálio discorre sobre essas memórias a
partir do seu ponto de vista, apesar de estar inserido no coletivo. Assim, ao descrever a sua
percepção do ambiente da casa em dias festivos, percebe-se que Eulálio vai mudando o tom
de sua narrativa, abandonando o tom coletivo em que usava para rememorar e adotando um
relato memorialístico individual. Dessa forma, a narrativa de Eulálio passa a ser contada a
partir da sua percepção sobre os fatos que lhe ocorreram.
3.

A MEMÓRIA E OS ESPAÇOS DE REFERÊNCIAS

No processo de rememoração, os espaços funcionam como ponto de partida para o
personagem destilar suas memórias. Neles concentra-se a maioria de suas lembranças, ora são
coletivos, ora espaços de intimidade. A concepção de lugares de memória fluiu a partir do
conceito de memória coletiva. Os lugares de memória, segundo Nora (1993, p. 21) “São
lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional [...]”.
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Seguindo os pressupostos de Pierre Nora(1993), os lugares de memória podem ser
considerados materiais devido a sua condição física, ou seja, por ainda existirem. Podem ser
considerados funcionais por serem lugares geradores de lembranças, e podem ser ainda
simbólicos por exercerem sobre os sujeitos uma influência incomum que não se apaga nem
com o tempo.
No decorrer da obra, há alguns espaços que funcionam como espaços marcadores de
referência coletiva, eles são: os bairros da Tijuca, Botafogo, Copacabana, igreja da
Candelária, cinema Pathé, Av. Beira Mar, Palace Hotel (atual Copacabana Palace), o colégio
Sacré-Coeur, o jornal d’O Paiz. Espaços que fazem parte do cotidiano da cidade, sendo que
alguns já desapareceram da conjuntura urbana, como o cinema Pathé e o jornal d’O Paiz.
Dessa forma, alguns desses espaços deixaram de ser materiais, para tornarem-se funcionais e
simbólicos. Tais lugares ancoram algumas lembranças preservadas pelo personagem Eulálio
Assumpção, visto que são espaços que sustentam fragmentos importantes de sua vida.
Para Santos (2015, p. 13) “O passado que se fixa em marcas deixadas no espaço
urbano é uma forma peculiar de preservação do lugar, de manter a singularização, em tempos
globalizados[..]”. A preservação desses espaços dá-se não só por fazerem parte de uma
memória individual, mas coletiva, visto que fazem parte de um imaginário compartilhado
entre sujeitos pertencentes a uma mesma sociedade.
Apesar da presença de espaços coletivos, a maioria dos espaços mencionados na obra
são os de intimidade, nos quais Eulálio sustenta sua história. Bachelard (1993, p.28) em A
poética do espaço, denomina de topofílicos os espaços de acolhimento.
No início da obra, Eulálio já adentra a narrativa a partir de um local de intimidade e de
aconchego: A Fazenda da Raiz da Serra (lugar onde Eulálio Assumpção passava as férias com
a família, descrito como o local de uma infância feliz). “Quando eu sair daqui, vamos nos
casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz da serra”. (BUARQUE, 2009, p.05)
 O Casarão de Botafogo (casa em que vivia na cidade do Rio de Janeiro,
juntamente com seu pai, um senador muito influente que também se chamava Eulálio e sua
mãe Maria Violeta, uma mulher fina e que como uma parte dos aristocratas da cidade, seguia
o modo e padrão de vida baseados nos moldes franceses) “Com os jardins às escuras, o
casarão parecia flutuar na noite, quase mais imponente que nos tempos de papai”
(BUARQUE, 2009, p. 86).
 O Chalé de Copacabana (local em que Eulálio fora morar com sua esposa,
Matilde, é descrito como solar alegre e feliz. Após a morte de sua conjugue, o chalé de
Copacabana adquiriu ares de fúnebre e sem vida): Minha mulher [...] voltava sempre
afogueada das tardes no areal de Copacabana. Mas nosso chalé já veio abaixo [...]
(BUARQUE, 2009, p. 06).
 O apartamento com vista para o mar de Copacabana (lugar em que Eulálio foi
morar com a filha Matilde e o neto Eulálio após vender o terreno do chalé de Copacabana. "A
construtora nos pagou com dois apartamentos contíguos de sala e três quartos, no oitavo andar
de um edifício do nosso terreno.” (BUARQUE, 2009, p. 124).
 O apartamento na Tijuca (local em que Eulálio foi morar após trocar o
apartamento de Copacabana: “Para proporcionar maior privacidade a minha filha, trocamos
nosso apartamento por dois menores na Tijuca, com janelas voltadas para o Maracanã”.
(BUARQUE, 2009, p. 142)
 O quartinho dos fundos (esse local foi habitado por Eulálio e a filha após o
tataraneto sumir e ficar com dívidas junto a um pastor de igreja evangélica, o que fez com que
o pastor fosse cobrar a dívida e tomasse o apartamento da Tijuca). O quartinho cedido pelo
então pastor cobrador, ficava atrás de uma igreja na periferia, que por coincidência, era a
antiga sede da fazenda da raiz da serra. “Mesmo vivendo em um compartimento, num
endereço de gente desclassificada, na rua mais barulhenta de uma cidade-dormitório, mesmo
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vivendo nas condições de um hindu sem casta, em momento algum perdi a linha”.
(BUARQUE, 2009, p. 137)
Os espaços de intimidade mencionados acima permeiam toda a narrativa
memorialística fazendo assim parte da memória individual e coletiva do personagem. Ao
longo da obra, podemos verificar que Eulálio Assumpção atrela suas memórias a esses
espaços que lhe proporcionaram aconchego e segurança, e que também, de alguma forma,
apresentam-se como testemunhos da sua vida.
De acordo com Bachelard (1993, p.68) isso acontece porque “ [...] os espaços amados
nem sempre querem ficar fechados! Eles se desdobram. Parece que se transportam facilmente
para outros lugares, para outros tempos, para planos diferentes de sonhos e lembranças”. Ao
evocar tais espaços, Eulálio impregna os relatos de afetividade, e é em seu devaneio que
Eulálio dá vida sobrenatural aos espaços de memória que perpassam sua vida.
Em torno do processo de rememoração de Eulálio Assumpção ainda é possível
questionar: a tentativa desse processo de rememoração o auxilia na manutenção
fortalecimento de sua identidade?
De acordo com Candau (2012, p. 15) “Pela retrospecção o homem aprende a suportar
a duração: juntando os pedaços do que foi numa nova imagem que poderá talvez ajuda-lo a
encarar sua vida presente” Assim, a apreensão da imagem pelo espírito humano é uma forma
de compreensão sobre si mesmo. Desse modo, o narrador-personagem Eulálio Assumpção
utiliza-se de suas memórias não só para lembrar-se dos fatos em si, mas para a manutenção da
sua lucidez, consequentemente de sua identidade e também como mecanismo de resistência
ao não esquecimento. Assim, admitirmos que a apesar de darmos créditos à memória coletiva
é através da memória individual que o personagem dá forma à sua condição de existência.
Ainda, conforme Candau (2006), não é só a memória que é geradora de identidade,
para ele, a identidade também atua sobre a memória. Portanto, identidade e memória são duas
forças que se atraem para um mesmo sentido, juntas, convergem para manutenção da relação
estabelecida.
quando o indivíduo constrói sua história, ele se engaja em uma tarefa arriscada
consistindo em percorrer de novo aquilo que acredita ser a totalidade do seu passado
para dele se reapropriar e, ao mesmo tempo recompô-lo em uma rapsódia sempre
original. O trabalho da memória é uma maiêutica da identidade, renovada a cada vez
que se narra algo. [...] Em suma, a imagem que desejamos dar de nós mesmo a partir
de elementos do passado é sempre pré-construída pelo que somos no momento da
evocação. (CANDAU, 2012, p.76)

Assim, na tentativa de reconstruir o passado, Eulália faz cortes na própria história, que
aparecem sob a forma de esquecimento, delírios, devaneios ou de onirismos em relação ao
futuro. Como afirma Candau (2006, p. 63) “As falhas de memória, os esquecimentos e as
lembranças carregadas de emoção são sempre vinculados a uma consciência que age no
presente”. Uma consciência no presente ávida pelo passado e pelo desejo de construir o
futuro. Os esquecimentos são resultantes dos reverses da vida, velhice, deficiência cognitiva.
Assim, é possível que a memória seja utilizada como fortalecimento da identidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A memória evidenciada em Leite derramado advém da experiência adquirida durante
as adversidades cotidianas, contada pelo narrador-personagem aos passantes do hospital em
que estava internado. Preso a um leito de hospital, Eulálio Assumpção por meio de suas
reminiscências narra episódios de sua vida, filtradas por meio de suas percepções e sensações.
As lembranças de Eulálio não seguem uma linearidade, apresentam-se de forma fragmentada
e confusa, intercalando-se entre ciclos de delírios e lucidez, cujos relatos apresentam-se como
tentativa de reter o discurso temporal.
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Com essa intencionalidade, Eulálio ancora suas reminiscências particulares na
memória do grupo familiar No entanto, seus fragmentos de lembranças são formados
principalmente por suas impressões, visto que ele, enquanto narrador exterioriza os fatos com
base no seu ponto de vista, entremeados de seus devaneios.
Sendo a narrativa desenvolvida a partir de sua memória individual, pode-se constar
que Eulálio dá ênfase aos espaços de memória no qual conviveu, sendo os que mais aguçaram
os seus afetos. Os espaços de memória mencionados por Eulálio no decorrer da obra são
ponto de partida e ancoramento de suas memórias. São a partir desses espaços que Eulálio
rememora e concentra fragmentos importantes de sua vida, posto que são espaços de
intimidade, tendo a capacidade de proporcionar sensação de segurança e aconchego ao sujeito
que rememora.
Dessa forma, afirma-se que os relatos memorialísticos de Eulálio, tanto os conscientes
quanto os delirantes e confuso surgem como tentativa de fortalecerem sua identidade. Assim,
afirma-se que a memória é geradora de identidade, logo, identidade e memória atuam de
forma recíproca, proporcionam um jogo de forças que não se anulam, mas que se
complementam, imbricam-se contribuindo para o enriquecimento do relato memorialístico.
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HISTÓRIA E FICÇÃO EM PALHA DE ARROZ, DE FONTES IBIAPINA
Alody Costa Cassemiro (UESPI)208
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RESUMO

A relação de parceria entre Literatura e História existe desde a Grécia Antiga, tornando-as semelhantes por se
ligarem a um ponto em comum: a narrativa. Nesse sentido, a História tem seu campo demarcado pelo domínio
da realidade, enquanto que a Literatura tem o seu apropriando-se dos fatos ocorridos no cotidiano, transpondo-os
para o mundo do possível, do imaginário. Surge dessa relação entre realidade e imaginário a ficção, aquilo que
mesmo não sendo real tem a capacidade de se fazer crer, uma vez que, ela toma posse de testemunhos autênticos
que diz respeito à realidade. Assim, está a narrativa de Palha de Arroz (2002), do escritor piauiense Fontes
Ibiapina, que narra os incêndios criminosos ocorridos na cidade de Teresina, na década de 1940, em plena
Ditadura Vargas, sendo esse fato também denunciado por jornais daquela época. Pretende-se, portanto, com este
trabalho analisar o entrecruzamento entre história e ficção na narrativa de Palha de Arroz, bem como o modo
com que os fatos históricos e ficcionais são apresentados na obra em estudo. Para isso, se faz uso dos
conhecimentos cedidos por Freitas (1986), Silva (2005), Cândido (2011), Lima (2006), dentre outros. O romance
está organizado em um meio ficcional, de referencial fruto do imaginário artístico do autor e que cria laços de
interação com os fatos históricos, que são conhecidos e selecionados pelo autor e que acabam sendo invadidos
pela ficção criando uma relação de interação.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. História. Ficção. Palha de Arroz.

1. INTRODUÇÃO
O romance literário é um gênero que se consolidou e se descobriu em diferentes
tendências, sobretudo no que se refere à construção de personagens. Do mesmo modo que são
muitos os escritores e as técnicas utilizadas por eles, como a procura de temas da vida
cotidiana para se fazer existirem no mundo do imaginário personagens e narradores que
refletem as ideologias e os comportamentos dos sujeitos inseridos nos diferentes contextos
sociais.
O escritor inserido em um determinado espaço geográfico, cercado por diferentes
acontecimentos históricos e sociais filtra os constituintes dele, isto é, capta-os com o interesse
de transfigurá-los, mas representando em suas narrativas uma realidade vista de modo
particular. De certo, esses fatos tornam-se elementos manipulados pelo ficcionista que é capaz
de criar novas histórias utilizando da própria História. Nesse caso, a matéria prima para a
realização e consolidação do romance histórico é a manipulação que esse faz dos
acontecimentos e das figuras históricas.
Assim, um dos objetivos deste trabalho é analisar a relação existente entre História e
ficção na obra Palha de Arroz, escrita por Fontes Ibiapina além do modo de como esses
elementos são apresentados ao longo dela. O interesse por se investigar esse romance se dá
por ele comportar em sua estrutura a realidade social vivida pela sociedade teresinense na
década de 1940, em pleno Estado Novo de Vargas. No entanto, a temática escolhida por
Fontes foram os incêndios ocorridos na capital durante esse período.
Nessa época as casas da cidade eram em sua maioria cobertas por palhas e que nos
períodos de seca e estiagem estavam sujeitas a incêndios. No entanto, foi no dia 28 de agosto
Graduanda pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI e bolsista do Programa de Iniciação Científica –
Pibic – UESPI; alodycosta@yahoo.com.br.
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de 1941 que começou uma série deles. Esses deixaram de ser interpretados como acidentais e
naturais em decorrência das suas frequências e circunstâncias, pois ocorriam durante a noite e
até depois da passagem de uma chuva. Dessa temática se vale o ficcionista para tecer a sua
narrativa, que por dialogar com os fatos históricos por ele apresentado em Palha de Arroz,
enquadra a obra na categoria dos romances históricos.
O desenvolvimento desta pesquisa dá-se de duas maneiras, a primeira ao se traçar um
plano histórico da relação entre a História e Literatura e posteriormente pela análise do
romance em si. Para isso, essa pesquisa se valeu dos conhecimentos cedidos por Freitas
(1986), Silva (2005), Candido (2011), Lima (2006), dentre outros, além de fontes
documentas, como os jornais da época.
De certo, este trabalho trata-se da análise de um romance histórico que apresenta uma
visão particular da história e do mundo que o orienta e determina o escritor que utilizou essa
realidade histórica, colocando-a a serviço de seu imaginário.
2. HISTÓRIA E LITERATURA: DISCURSOS QUE SE INTERCRUZAM
Desde muito tempo esteve em pauta de estudos a necessidade de se compreender a
relação que vem a existir entre História e Literatura. Nesse caso, sempre surgiram respostas
que não eram suficientes para sanar as dúvidas que se levantavam sobre as suas diferenças e
fronteiras que as separavam, ou sobre os elos que as unem. Tanto historiadores como críticos
literários que se dispuseram a estudar esse caso obtiveram pontos de vistas que se ligaram por
concordar que existem entre as duas instâncias um elo capaz de unir as duas fronteiras entre
as duas áreas que se dá por comungarem de um mesmo discurso: a narrativa.
O elo capaz de ligar as duas fronteiras começou a surgir a partir do nascimento do
gênero romance, que ao ser desenvolvido na França e na Inglaterra no final do século XVII e
início do século XVIII, foi capaz de unir história e ficção, pois começaram a surgir críticas
sobre o modo de como se fazia História. Surge, portanto, desse enlace o romance histórico
que viria pôr em dúvida a veracidade dos fatos apresentados. O elo que surgiu entre as duas
áreas se estreitou mais na primeira metade do século XIX, pois o lado sentimental do romance
passa a compartilhar novos horizontes com a História, enquanto que o romantismo se firma
como escola, havendo uma imersão da História na Literatura.
Com o surgimento do positivismo, na segunda metade do século XIX, a História será
tratada, assim como as outras áreas do saber, com teor mais científico, sendo definida como
ciência, levando-a na busca de sua autonomia em relação a Literatura, pois trata-se de um
período em que a história busca diferenciar o seu método de investigação das outras ciências,
tendo contato mais firme com os documentos e com os métodos de utilização deles. Os
teóricos desse período
passaram a relacionar a “verdade” ao “evento”, de modo que a ficção foi encarada
como o oposto da verdade. A História é avaliada - em oposição ao romance – como
a representação do real, sendo a missão do historiador afastar toda e qualquer marca
de ficcionalidade do seu texto, que deveria mostrar-se objetivo na compreensão da
realidade (SILVA, 2005, p. 29).

A História impregnada pelo espírito positivista se vê como ciência e se distancia da
arte. Ocorre, nessa época, paralelo à imersão da História nas teorias positivistas, o contato da
Literatura com essas teorias, que ao interagir com elas, manifesta o seu lado científico nos
princípios que rege a escola naturalista. O modo de se encarar a obra literária é modificado, já
que ela passa a ser vista como um exemplo prático dessas teorias de teor científico, além de se
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passar a valer de documentos, pois um de seus objetivos é ser vista como realidade do mundo
externo a ela.
Dessa busca pela semelhança com os fenômenos pertencentes à exterioridade da
narrativa, passa a ocorrer conflitos entre o real estético e o real científico, a Literatura ao
adotar tal postura, elenca como objetivo primeiro reproduzir os acontecimentos do mesmo
modo de como eles realmente ocorreram. Ocorre nessa época a separação entre os romances
históricos e as histórias narrativas, “a fronteira entre história e ficção foi relativamente nítida
durante esse período. Romances históricos e histórias narrativas eram opostos
complementares, com uma divisão clara de trabalho entre os autores (BURKE, 1997, p. 112).
Peter Burke afirma, nesse caso, que os historiadores se dedicavam em narrar os
acontecimentos históricos e os sujeitos que se envolviam neles, enquanto que os interesses
dos romancistas passarão a se opor aos dos historiadores, não repetindo em sua narrativas os
relatos feito por eles, mas dedicaram-se na criação de personagens que vivenciavam essas
experiências.
Ao longo desse período, grandes historiadores se dedicaram na produção de narrativas
de grandes eventos e aos feitos de grandes homens. Mas, os romancistas históricos, diante
dessa produção executada por esses historiadores, não se colocavam em posição de
interpretar, de questionar e de criticar essas narrativas, aceitando-as como fatos verdadeiros.
Os romancistas, por sua vez, possuíam o direito concedido pela licença poética, que permitia
a invenção de personagens de caráter menor, mas que eram capazes de ilustrar os efeitos das
mudanças históricas a nível local e pessoal.
A Literatura continuou a se relacionar com a História de maneira incontestável,
mesmo que essa a rejeitasse. Desse modo, os escritores, que irem em busca dos
acontecimentos históricos, retrataram épocas, sociedades, fatos com importância de caráter
universal e denunciavam o seu objetivo de desvendar os mistérios que se escondiam na trama
dessas cenas. Essa busca dos romancistas atesta e afirma o valor estético dos temas da
História que passam a constituir seus romances, sendo a História fonte de inspiração para os
romancistas.
No século XX as fronteiras entre a História e a Literatura se abriram, nesse mesmo
período ocorre uma série de catástrofes históricas na primeira metade daquele século. Esse
conjunto de fatos foi suficiente para servir de pauta para as narrativas romanescas, que se
debruçaram sobre as experiências humanas dessa época. Diante disso, Peter Burke (1997)
afirma que a abertura dessas fronteiras desenvolveu questionamentos que estão relacionados à
convenção do romance histórico, do romance em geral e da historiografia. Segundo ele, esses
questionamentos estão relacionados ao retorno da “crise de consciência histórica”. Trata-se da
preocupação excessiva com
um número crescente de pseudobiografias e de historiadores que se apresentam
como narradores-personagens de romances que despontam nessa época. Ao mesmo
tempo, a História passa a preocupar-se com o estudo das mentalidades, centrando-se
no cotidiano, com o objetivo de desviar o foco dos acontecimentos históricos
grandiosos; envolvendo-se com as pessoas do povo estaria penetrando na área do
romancista histórico ou modificando as fronteiras (SILVA, 2005, p. 30).

Nesse caso, a forma da narrativa é modificada, uma vez que, as semelhanças
existentes entre o discurso histórico e o discurso literário deixam de existir, desaparecendo
aos poucos o domínio historiográfico, que passa a tornar forma do discurso literário. Portanto,
essas modificações permitiram que o historiador passasse a fazer uso das estratégias próprias
do texto literário. Embora o historiador e o romancista venham narrar um mesmo
acontecimento histórico, a forma com que eles irão tratar do mesmo assunto será diferenciada,
pois ao historiador ficará a tarefa de relatar o que aconteceu, se mantendo fiel à realidade,
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diferentemente do romancista que irá representar o que aconteceu ou o que poderia ter
acontecido.
De certo, as fronteiras entre os dois discursos são frágeis, pois narram ações que não
descartam os significados e os sentidos presentes nelas. Os elementos históricos quando
atraídos para o campo literário, recebem novos significados, pois são transformados em algo
diferente do universo social de onde foram retirados. No ato criativo do ficcionista, que ao se
dedicar na criação de uma história, irá emitir ao seu leitor uma visão pessoal e crítica do seu
mundo, nesse caso, isto não faz dele um mero reprodutor da realidade, já que ele é capaz de
analisá-lo e, consequentemente, de interpretar, sem deixar de lado os significados e os
sentidos que os constituí. Desse fenômeno da criação literária, nasce a narrativa ficcional,
que é o resultado da transfiguração do real feita pelo artista, culminando na determinação do
valor estético da ficção. Isso em outras palavras, como afirma Cândido (2011), em Literatura
e Sociedade, trata-se de fatores externos (no caso o social) que são levados para dentro da
narrativa, tornando-se elemento interno, parte constituinte da construção textual.
História e Literatura estão ligadas pelo mesmo elemento, o discurso narrativo, pois
tanto o historiador como o romancista se dispõe a narrar fatos, de maneira que esses venham
ser analisados e refletidos, isso demonstra que ambos estão fadados a não se separarem, já que
historiador e romancista buscam encontrar as relações entre os fatos e as estruturas que estão
ocultas nas representações sociais. Portanto, “o historiador não se liberta de uma certa
mímesis: sua reconstituição do passado traz sempre a marca do tempo em que a fez e do lugar
social que aí ocupava, estando a ela tanto mais exposto porque sua disciplina não dispõe de
conceitos próprios” (LIMA, 2006, p. 156). Como afirma Costa Lima, a História não se
distancia da Literatura, visto que, o historiador diante de seu objeto de estudo o analisa e em
consequência de sua análise ele reconstrói o passado e seus aspectos sociais, ao agir dessa
maneira o historiador afasta-se da ciência e aproxima-se da literatura.
De certo, a autonomia desses dois discursos durou desde o início do século XIX até a
segunda metade do século XX, quando as duas formas passaram a conviver na forma de um
único gênero, o romance histórico. Esse se utiliza de dados verídicos para a sua constituição,
portanto, ele representa um processo que faz uso das especificidades históricas, tendo como
pano de fundo um fato histórico que é reconstruído por meio de um narrador que é capaz de
apresentar de forma detalhada e contextualizada qualquer momento histórico, cabe a esse
novo gênero a missão de transmitir uma narrativa de teor histórico e de caráter documental.
Uma das características do romance histórico é representar a realidade social histórica
ou produzir efeitos reais nas narrativas. No plano ficcional o uso dos fatos reais de caráter
histórico produz efeitos diferentes do contexto social que serviu de fonte inspiradora para o
autor, já que são frutos de uma mesma perspectiva. No entanto, o pesquisador ao estudar essas
características, deve se manter atento, pois esses acontecimentos reais de caráter, quando
utilizados como fonte inspiradora têm como resultado não a cópia fiel da realidade, mas uma
realidade transfigurada de teor ficcional, de certo, “a obra depende estritamente do artista e
das condições sociais que determinam a sua posição” (CANDIDO, 2011, p. 40).
A obra, através da sua estrutura estética, possibilita a investigação do seu nível de
fidelidade ou de dissimulação da história, mas não a sua capacidade de reflexão da realidade.
No caso da obra Palha de Arroz, que será analisada logo a seguir, ao ter como assunto os
incêndios criminosos ocorridos na cidade de Teresina ao longo da década de 1940, permite
refletir os limites das fronteiras entre a historiografia e a ficção que procedem como
construção e aproximação do real. Nessa perspectiva, tanto os fatos históricos como os
documentos se tornam subjetivos, pois são resultados constituídos da cultura que resulta da
sociedade que o produz.
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3. PALHA DE ARROZ: A HISTÓRIA QUE VIROU FICÇÃO
O romance Palha de Arroz, escrito por João Nonon de Moura Fontes Ibiapina210, tratase de um dos romances da literatura piauiense a trazer um perfil detalhado da sociedade de
Teresina. A narrativa traz como tema os incêndios criminosos ocorridos nessa cidade, capital
do Piauí, na década de 1940, período marcado também pela Ditadura Vargas. Embora seja um
fato possível de ser comprovado em jornais de circulação da época que se propunham a
registrar esses acontecimentos, os mesmos são mencionados e descritos pelo artista que faz
uso desse tema histórico, cujo objetivo é criar um elo comunicacional com o seu leitor, afim
de que este faça uso do seu referencial cultural em contato com a leitura de Palha de Arroz.
Nesse caso, o texto ficcional torna-se um referente que possuí autonomia como obra de arte,
uma vez que, existe uma realidade exterior facilmente reconhecível e que pode ser comparada
e confrontada, tornando a narrativa um romance “que joga sempre com a fronteira ambígua
que separa o real da ficção, e que o romancista tem o direito de inventar o que bem entende, já
que a única lógica da criação literária é a de sua coerência interna” (FREITAS, 1986, p.10).
Além de relatar um episódio histórico, Palha de Arroz também revela ao seu leitor,
através do narrador, o perfil detalhado da sociedade piauiense da época, sobretudo aqueles
que se encontravam nas classes sociais marginalizadas pelos seus governantes e pela elite que
compunha a capital. Nesse caso, por ser uma narrativa que envolve ficção e História, a obra
denuncia além dos incêndios ocorridos com mais frequência nos subúrbios da capital, a falta
de estrutura da cidade, que possuía limitações para combater os incêndios em favor da
sociedade vitimada.
O fumo subia. Subia dos tetos, em rolo escuro e denso. Aquilo já ia para um bocado
de tempo. Casas e mais casas de palha se queimando. Sem ninguém saber de onde
vinha o fogo. (...) Todavia, de qualquer maneira, incêndios metidos a misteriosos.
Quase que todo santo-dia dois, ou até mais, incêndios na cidade. Sem distinção de
bairro. Sem distinção de classes. Bem, mas os ricos nada sofriam, porque moravam
em casa de telhas. [...] Mas o povo graúdo vinha assim como se por diversão. Nada
de ajuda. Não moviam uma palha. [...] Os carros do Corpo de Bombeiros choraram
o incêndio de Palha de Arroz. [...] E só era dois carros. Dois carros tanques que com
suas mangueiras obravam milagre por todos os subúrbios da cidade (IBIAPINA,
2002, p. 27-29).

Esses fatos que marcam os capítulos iniciais da narrativa revelam as técnicas
escolhidas pelo artista, que ao tecer o enredo do romance, constrói o universo ficcional de sua
obra a partir do real. Além disso, percebe-se, a partir desse exemplo, a descrição que o
narrador faz da reação dos ricos da cidade que se satisfaziam em ver as casas dos pobres
sendo incendiadas, revela-se, então, as atitudes desumanas que a elite dominante empregava
sobre os pobres.
As ações que constituem o romance ganham maior expressão e visibilidade a partir da
menção de personagens imaginários através do narrador. Estes, por possuírem uma vida
paralela e inventada pelo autor, se constituí em um componente do mundo fictício, uma
Nasceu em Picos em 14 de junho de 1921, formou-se em Direito, tendo êxito nessa carreira, atuando como
magistrado em diversas comarcas do interior de seu estado. Obteve destaque não somente como magistrado,
sendo reconhecido como escritor de excelência, atuando no campo literário brasileiro de expressão piauiense,
compondo a Geração de 45, do Grupo Meridiano. Em recompensa a sua habilidade e intimidade com as letras,
foi membro da Academia Piauiense de Letras, assumindo a cadeira de número 9, além de fazer parte também do
Conselho Estadual de Cultura. Foi fundador e o primeiro presidente da Academia Parnaibana de Letras, em vida,
Fontes Ibiapina publicou diversas obras em diferentes gêneros, bem como, contos, romances, narrativas
folclóricas, além de textos destinados a peças teatrais. Fontes Ibiapina faleceu em 10 de abril de 1986, na cidade
de Parnaíba, deixando diversos manuscritos de livros inéditos.
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história que se torna possível a partir de uma realidade que parte da História. Nesse caso, os
personagens Pau de Fumo (Chico da Benta), Genoveva, Parente, dentre outros, que são
citados ao longo da narrativa, são símbolos de grupos sociais reais e de indivíduos que podem
ter realmente existido no contexto da história que é mencionada ao longo do romance,
portanto, a representação desses personagens “primeiramente [...] exercem uma função
precisa na História; em segundo lugar, pelo caráter sociopolítico que assumem; e finalmente,
por valorizarem a ação coletiva” (FREITAS, 1986, p. 30). De certo, eles adquirirem e dão
credibilidade à narrativa no instante em que podem ser considerados como representantes de
personagens reais.
Paralelo a esses personagens fictícios surgem personagens históricos, que surgem ao
lado dos personagens principais. Em Palha de Arroz, os personagens históricos são
constantemente mencionados pelo narrador ao longo do romance. É o caso do Brigadeiro
Eduardo Gomes, militar que tinha estatura de comandante da Aeronáutica nacional, além de
ter sido candidato à Presidência do país em duas oportunidades, citado no romance por Pau de
Fumo, em um de seus diálogos com Parente, no momento em que vê sua esposa sendo presa
pela polícia, nesse caso a alusão feita por Pau de Fumo ao personagem refere-se à situação de
repressão a que não só a capital do Piauí se encontrava, como também ao país que estava
sendo submetido ao regime ditatorial de Vargas. “É duro. A gente só aguenta calado porque é
o jeito. Infelizmente, estamos em Ditadura. Felizmente também, apesar de tudo, já se fala em
Democracia. Já se fala na candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes” (IBIAPINA, 2002, p.
96). A menção desse e de outros personagens que são citados ao longo do romance torna essa,
uma narrativa que possui um teor alto de credibilidade, uma vez que, liga aspectos
documentais do texto com personagens reais que se misturam aos fictícios e que aproxima o
romance da História.
Ligados a esses personagens estão os diversos episódios contemplados por descrições
que embora não estejam ligados aos fatos retirados da própria História, materializam-se como
cenas que contemplam informações que traduzem realidades socioculturais que estão
intimamente ligadas ao mundo criativo, ao ficcional. Em Palha de Arroz, esses episódios se
fazem presentes quando o narrador relata a história de vida desses personagens nos bairros
pobres da capital, cercados por desempregados, malandros e prostitutas. Estas, por sua vez,
desempenhavam o seu ofício nos prostíbulos da cidade, bem como o [...] Curral-das-Éguas,
Balança-Cu e Pau-Não-Cessa [...]” (IBIAPINA, 2002, p.47), nomes que revelam o lado da
promiscuidade que se fazia presente na cidade.
A situação histórica retratada por Fontes Ibiapina em Palha de Arroz define um fato
cercado de informações que a História não se dispõe a esclarecer. No entanto, são esses fatos
que estimulam a criação artística e literária, que se coloca à disposição deles, com o objetivo
de somente expor esses mistérios que por muitas vezes são descartados pelo Historiador.
Pode-se, nesse caso, afirmar que esses teriam sido um dos motivos que instigou Fontes
Ibiapina a inventar os episódios ficcionais que contemplam os acontecimentos reais presentes
no romance. Freitas (1986) afirma que esses acontecimentos, também denominados de
episódios fictícios, podem se dar como consequência do assunto central, sendo nomeado por
ela como “acontecimentos secundários”. Dentro da narrativa de Palha de Arroz observa-se
que esses acontecimentos são pouco numerosos, mas estão, de certa maneira, interligados à
História. Quando se trata da presença de “episódios secundários”, constata-se que alguns
deles se enquadram dentro dessa categoria e são inseridos por meio de relatos feitos pelo
narrador. Esse traz à tona as suspeitas da população, que acusava a polícia de cometer os
incêndios na cidade.
As labaredas subiam. Genoveva metia-se pelo meio do povo. E gritando que a
Polícia era quem queimava as casas. Que queimara a sua com Zefinha dentro.
Aquela corja era a culpada de tudo. Zefinha estava ali, diante dela. Com duas asas e
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grinalda de palha de coco. Tão bonitinha!... Só que as mãos no rosto, de certo que
para não ver aquelas caras safadas (IBIAPINA, 2002, p. 94).

Percebe-se, no exemplo citado, que as acusações de Genoveva representam as dúvidas
e as certezas da população, que em sua grande maioria, sobretudo, aqueles que eram as
vítimas dos incêndios, acreditavam que a Polícia seria a responsável pelos incêndios
acontecidos na cidade. A descrição do narrador diante da visão de Genoveva que vê a filha
falecida personificada em anjo com as mãozinhas no rosto instigam o leitor a acreditar na
ideia de que seriam os policiais, aqueles que a criança se recusa a ver, os possíveis
incendiadores. Nesse caso, a literatura assume a missão de porta-voz daqueles que foram
sacrificados, denunciando o que possivelmente acontecia, isso torna a narrativa de Palha de
Arroz um texto de valor documental. Essas são informações que não são mencionados nos
livros de História, mas “se enquadram perfeitamente no acontecimento central verídico; os
dados fictícios misturam-se tão naturalmente aos dados reais que acabam por se confundir
com estes” (FREITAS, 1986, p.24).
Embora os livros de História não mencionem esses acontecimentos, eles ganharam
destaque em matéria jornalista de 1947, ano em que a denúncia do jornalista Vitor do Espírito
Santo, se torna um belo motivo para que o deputado Raul Pila o exponha de forma articulada
e satírica, todos que fizeram parte da Ditadura, aterrorizando a população daquela época. A
matéria publicada consiste em ser o relatório apresentado em uma sessão a Comissão de
Inquérito a Atos Delituosos da Ditadura, que ganha destaque no jornal “O Piauí”, publicado
em uma quarta-feira do dia vinte e nove, de novembro desse mesmo ano. Em forma de
relatório, a matéria destaca desde os principais acusados, como também todos os fatos que
situam em torno dos incêndios criminosos ocorridos na cidade, os de 1941 e 1943.
De fato, o escritor Fontes Ibiapina ao escrever o romance Palha de Arroz não deixou
de ter o cuidado de se valer de pesquisas para escrever o seu romance, uma vez que os
acontecimentos presentes nele se dispõe de maneira semelhante aos apresentados por essa
fonte jornalística. Um deles trata-se da menção da construção de um quartel para o esquadrão
de cavalaria da Força Pública do estado e que servia como um campo de concentração aos
investigados acusados como possíveis incendiários: “Em Ilhotas, nas imediações da capital,
lugar onde se estava construindo um quartel para o esquadrão de cavalaria da Força Pública,
estabeleceu-se verdadeiro campo de concentração, onde os acusados eram torturados” (PILA,
1947, p.3). Esse mesmo espaço descrito no jornal, é mencionado no romance da seguinte
maneira:
Lá se foi Feitosa preso. Acusado de incendiário. Só porque antes de a casa se
queimar já estava ele retirando seus pertences. Quis se justificar dizendo que tinha
sido por causa do bilhete – assim e assado. Mas aí o guarda lhe perguntou pelo
bilhete e ele disse que o tinha perdido na labuta da retirada dos teréns de casa. Daí o
pau cantou. Cantou e o resultado foi como já se viu. Morreu. Lá nas Ilhotas –
Espécie de Trabalho Forçado [...] (IBIAPINA, 2002, p. 87).

Observa-se que o narrador ao relatar o fato ocorrido com o personagem Feitosa,
denuncia o local onde eram levados os acusados de cometerem os incêndios. De certo, o
interesse em mencionar os dois exemplos citados não se dá em querer somente comprovar de
forma documental a finalidade desse local, mas de se analisar a estratégia que o ficcionista
utilizou para tornar esse elemento externo, e real, parte da estrutura interna discursiva da
narrativa, compondo a estrutura ficcional do romance. A utilização desse espaço, cuja
existência se faz real, é denominado por Freitas (1986) como “entidades históricas”, pois se
tratam de instituições, organismos, grupos sociais e políticos que possuem existência histórica
comprovada. Além do esquadrão de cavalaria da Força Pública do estado, também se faz
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presente em Palha de Arroz o 25º BC, o Karnak, o Quartel da Polícia Militar, dentre outras
entidades que são mencionadas ao longo da narrativa e existem até hoje.
Em Palha de Arroz outras técnicas são utilizadas por Fontes Ibiapina para que haja
aproximação entre o texto literário e os textos pertencentes ao campo histórico. Diante disso,
o artista faz uso do que Freitas (1986) denomina de “técnicas de autenticação do discurso”.
Essas tratam de pontos considerados específicos da História, pois têm a função de tornar esse
discurso documental. Nas narrativas de ficção, quando utilizados assumem a postura de
elementos históricos secundários que serão ficcionalizados para tornar o discurso literário
mais realista. No caso desse romance em análise, isso se dá por meio da “localização
espacial”, da “datação”, da “cronologia longa” e da “utilização de documentos”.
Quando se trata da “localização espacial” como elemento autenticador do discurso
histórico no texto literário, ele aparece nas narrativas por meio da menção de espaços precisos
e referenciais que podem ser encontrados em qualquer mapa geográfico, portanto, são espaços
em que os personagens se deslocam e que são facilmente reconhecidos pelo leitor, sobretudo
por fazerem parte de sua realidade. Na narrativa de Palha de Arroz esse tipo de recurso é
constantemente utilizado por Fontes Ibiapina, nesse caso, se faz presente os bairros Piçarra,
Mafuá, Cabral, Matadouro, Porenquanto etc., o rio Parnaíba, as cidades de Timon, Valença,
Amarante, dentre outras. “Vinha vindo de São Francisco para Amarante. Coitado! Tinha ido
deixar um viajante. Lutando pela vida. Trabalhando as caladas da noite, em busca do pão para
o dia seguinte” (IBIAPINA, 2002, p. 98). Percebe-se, no exemplo exposto, a menção da
cidade de Amarante pelo narrador do romance, diante disso, o leitor ao deparar-se com esse
episódio, facilmente reconhecerá esse local, caso seja um leitor não familiarizado com as
cidades que compõem o estado do Piauí, esse pode confirmar a existência dessa em mapas
geográficos do estado, comprovando a autenticidade do espaço mencionado pelo narrador. A
presença de espaços como esses ao longo da narrativa de Palha de Arroz tem “por efeito
produzir a impressão de que as narrativas colocam a ação nos lugares exatos onde ela
efetivamente ocorreu” (FREITAS, 1986, p. 15). Portanto, tornando o leitor mais próximo
dessa narrativa.
A “datação” dentro do romance torna-o objeto cronológico que o inscreve em uma
realidade extratextual. O acontecimento histórico é localizável no tempo e é utilizado por
historiadores para analisar o seu objeto de forma cronológica, quando essa técnica é utilizada
pelo ficcionista, esse insere a sua narrativa nessa realidade extratextual, acentuando o seu
carácter documental, uma vez que estabelece uma relação íntima com a cronologia. Em Palha
de Arroz esse recurso é utilizado pelo escritor de duas maneiras, a primeira se dá de forma
indireta, sem a presença de datas, mas os fatos narrados por terem realmente acontecido em
um dado momento da história no país constituem-se como código de análise no texto
ficcional; a segunda forma se dá pela menção de dias, meses e anos.
A princípio, a “datação” que no romance ocorre de forma indireta, aparece quando o
narrador e até mesmo algumas personagens definem essa cronologia por meio da menção da
Ditadura de Vargas, acontecimento secundário que é apresentado na narrativa e que de fato
ocorreu no país e que coexistiu com os incêndios que ocorriam na capital teresinense. “Até ele
mesmo não era contra aquele governo ditatorial. Não era contra aquela Ditadura em si. Era
um caso de necessidade. Naquela guerra maluca, não seria possível um país se preocupar com
eleições. Detestava apenas a miséria que se via por aí” (IBIAPINA, 2002, p. 73). Percebe-se,
no exemplo dado, que o narrador descreve as inquietações de Pau de Fumo, que menciona a
Ditadura de Vargas, essa que perdurou até o ano de 1945 e que ocorreu no mesmo período
dos incêndios em Teresina.
Quando inserido de forma direta no romance, a “datação” se dá por meio da inserção
de duas cartas; a primeira, feita pelo padre Padre Salviano para uma moça da cidade e a
segunda, é feita por Pau de Fumo, sendo endereçada a Parente, seu amigo. A primeira carta
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tem a data de “5 de junho de 1945” (IBIAPINA, 2002, p. 108); a segunda carta, quando
relatada no romance, tem a data de “10 de março de 1947”(IBIAPINA, 2002, p.183). Nesses
últimos exemplos mencionados é possível perceber que as datas se fazem presente no
romance como método utilizado pelo ficcionista para fazer um elo entre o tempo da História
da narrativa, com o da ficção, havendo a atribuição do aspecto histórico ao discurso literário.
Em Palha de Arroz, em conjunto com a “datação” coexiste outra técnica de carácter
temporal, nesse caso, esta se dá por meio da “cronologia longa”. Trata-se de um conjunto de
referências a acontecimentos situados fora do tempo da narrativa, mas possuí relação com a
história narrada. Portanto, consiste em “alusões a fatos passados que teriam de certa forma
provocado os episódios da cronologia curta na narrativa, ou previsões de acontecimentos que
deles decorrerão” (FREITAS, 1986, p. 16). Nesse romance em análise esse artifício se dá por
meio da menção de fatos ocorridos em passados remotos e que se constituem como históricos,
ao longo da narrativa, eles são mencionados pelo protagonista Pau de Fumo ou pelo narrador,
como demostram os exemplos a seguir:
Quantos vultos importantes da Revolução de 17 na Rússia não já foram
sacrificados?! E cinicamente se tratam uns aos outros de camarada (IBIAPINA,
2002, p.162).
[...]
— Outrora – na Índia , na Grécia, em Roma e noutras paragens existiu uma religião
denominada Mitologia. Uma infinidade de sabedoria! E com Deuses para todo o
mundo, todas as classes, todas as coisas. Deus do mar, do Sol, da Lua da caça, da
guerra, do fogo, do vento, da vida, do amor, da morte, do bem, do mal,...uma
infinidade! (IBIAPINA, 2002, p.168).
[...]
Aquilo trouxe, de repente, à cabeça do negro, a lembrança de Galileu descobrindo,
numa lâmpada da igreja, a lei de isocronismo (IBIAPINA, 2002, p. 177).

Ao se analisar os exemplos citados, percebe-se que Fontes Ibiapina se preocupa com a
“cronologia longa” de sua narrativa. Nesse caso, o autor busca referências do passado, que
permeiam desde a Revolução de 17 na Rússia, a forte cultura politeísta que existiu e que ainda
existe nas regiões da Índia, da Grécia e de Roma, além das descobertas de Galileu, que
mudaram e ajudaram a impulsionar o mundo. Freitas (1986) afirma que a menção desses
acontecimentos prolongando a narrativa numa cronologia longa, tem como objetivo inseri-las
numa História mais ampla, a História total. Nesse ótica, observa-se a preocupação do autor
em querer mostrar que os acontecimentos adquirem maior significados quando estes se
relacionam entre si.
Outra técnica utilizada pelo ficcionista consiste na “utilização de documentos”, esta
por sua vez não se trata apenas do uso direto de fontes documentais propriamente ditas, mas
sim, da menção de fatos ocorridos na cidade de Teresina e que são citados ao longo da
narrativa, sendo a sua existência comprovada através de jornais da época. Nessa perspectiva,
pode-se citar como exemplo, a construção do prédio sediado no bairro Ilhotas, que a princípio
teria sido um local para abrigo de menores abandonados, e que após alguns anos foi utilizado
como campo de concentração dos indivíduos que teriam sido acusados de serem os
incendiadores da cidade, como já havia sido antes mencionado, ainda como exemplo se tem a
decadente usina de energia da cidade que por falta de estrutura e manutenção não supre as
necessidades da capital.
Noite escura. A cidade também era uma escrava. Escrava do governo. A Usina
Morta. Já ia para muito tempo com a capital sem luz elétrica. E caso sem jeito, pois
o próprio interventor alegava que a capital não tinha capital para comprar uma usina
que custava usinas de dinheiro. E quando a Lua do céu não bancava a camarada, era
uma escuridão sem termo na cidade toda (IBIAPINA, 2002, p. 15).
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O exemplo citado acima torna possível observar por meio da análise feita pelo
narrador a situação do espaço da cidade de Teresina que se encontrava às escuras, presa aos
atrasos sociais, que como bem adjetivada pelo narrador como “escrava do governo”, induz o
leitor a imaginar uma cidade usada por governantes que extraiam o máximo que ela poderia
lhe dá, sem oferecer para a população o mínimo de conforto. A situação apresentada pelo
narrador de Palha de Arroz trata-se de uma representação do desabafo de um povo que via a
sua cidade mascarada por governantes que fingiam não ver os problemas sociais que
brotavam dela. A ausência de luz na cidade, nesse momento, não se trata somente de um ato
ficcional isolado e criado pelo artista, mas consiste em ser um fato histórico que pode ser
comprovado em documentos históricos, bem como segue o exemplo a ser apresentado abaixo,
esse trata de um desabafo de um morador da cidade de Barras feito ao jornal “O Piauí”, da
cidade de Teresina.
Senhor redator, venho por intermédio dessa folha, comunicar ás autoridades
competentes e ao público em geral que a escuridão de Teresina vem se alastrando
pelas cidades do interior afora.
A esta escuridão chegou ontem a cidade de Barras do dr. Leonidas Melo, ás 20 horas
(CORESPONDENTE, 1947, p. ?211)

Embora seja uma reclamação do correspondente da cidade de Barras, localizada no
estado do Piauí, essa informação confirma o período de escuridão que se fez presente por
longos períodos na capital, sobretudo quando ele afirma que “a escuridão de Teresina vem se
alastrando pelas cidades do interior afora”, nessa frase se autentica as informações
apresentadas no romance, além de demostrar o caráter não só literário da obra, como também
documental, visto que apresenta informações possíveis de serem confirmadas em fontes
documentais.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto, na presente análise, é possível perceber que a narrativa de
Palha de Arroz compartilha de íntima relação com os fatos históricos apresentados, pois além
de se entrecruzarem com os elementos ficcionais, constituíram um retrato fiel da sociedade
teresinense da década de 1940. Portanto, além de tratar do fato histórico como temática que
favorece o desenrolar da narrativa que se intercruza aos constituintes ficcionais do romance,
proporciona ao leitor uma visão crítica dessa sociedade apresentada pelo testemunho do
narrado e dos personagens. Além disso, se observa que os episódios ficcionais apresentados
aqui, tem sempre uma ligação com a situação histórica, demonstrando que a ficção depende
até determinado momento da História, sendo eles capazes de esclarecer, ilustrar e representar
a própria História. Nesse víeis, a História invade o plano ficcional, o escritor escolhe o
acontecimento central os incêndios criminosos, que no tecer da trama se intercala em uma
ação conjunta aos fatos ficcionais.
Embora seja possível se verificar na narrativa de Palha de Arroz essa relação
intrínseca com a História, não se pode confundir a obra em si como realidade, pois o autor ao
dispor da liberdade criacional, mesmo que esta esteja ligada a orientação de caráter
documental não deixa de ser fantasia, mimese, ou seja, uma produção criada e elaborada pela
mente artística de Fontes Ibiapina. Mas, pode-se afirmar que a narrativa está organizada em
torno de um universo fictício, cujo referencial próprio é retirado do imaginário do autor que
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A paginação da fonte pesquisada encontra-se rasurada.
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possuí a liberdade de contrapor de forma alternada os elementos históricos e ficcionais, assim
como foi feito por Fontes Ibiapina em Palha de Arroz.
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CADA UM FALA COMO É PRECISO:
O CASO JOÃO UBALDO RIBEIRO
Denise Salim Santos
Tania Maria Nunes de Lima Camara
RESUMO: Propõe-se neste artigo visitar duas obras de João Ubaldo Ribeiro- Sargento Getúlio (2008) e “O
feitiço da ilha do Pavão” (2011), objetivando registrar, pela linguagem empregada na construção das falas dos
personagens ficcionais, a identidade de cada grupo constitutivo da nacionalidade brasileira. Em “O Feitiço da
ilha do Pavão”, as ações se passam basicamente em três espaços distintos - um quilombo, uma fazenda e uma
vila -, cada um deles com projeto de organização diferenciado quanto à cultura , à ideologia e as relações de
poder. O confronto social se reflete nas variedades de uso da língua durante a narrativa e, muitas vezes pelo
discurso do humor, desmascaram-se as relações de poder existentes entre os diferentes estratos sociais. Em
“Sargento Getúlio”, Ubaldo dá voz a uma personagem sergipana que, em quase exclusivo monólogo, conduz a
ação narrativa. Para isso cria um “sergipês” que se afirma do início ao fim do romance. Para este estudo parte-se
das ideias de Bakthin (2011;2015), Preti (2004), Carvalho (1979), Bernd e Utéza (2001) e Olivieri-Godet
(2005;2009). Os recursos linguísticos presentes nos romances ali estão para definir em cada romance a
identidade de seus usuários dentro da unidade da Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Variação linguística. Discurso. Identidade. Literatura. Marcas de oralidade.

1- IDEIAS UNICIAIS: LINGUAGEM E LITERATURA
A proposta que trazemos neste artigo é essencialmente buscar na escrita literária, dos
romances “O feitiço da ilha do Pavão” (2011,[1997]) e “Sargento Getúlio” (2008,[1971]) de
João Ubaldo Ribeiro, a linguagem como traço constitutivo da identidade social das
personagens, baseando-nos nas variações socioculturais da linguagem que encorpam o texto
com vozes realistas. Segundo Preti (2004, p.121) “a intuição artística, a vivência do escritor,
seu conhecimento do meio ambiente e dos tipos que o povoam nos contextos narrativos têm
operado milagres, no sentido de aproximar a linguagem dos diálogos literários à realidade
falada”. Nesse sentido, a literatura sempre esteve à disposição de pesquisadores como objeto
de interesse para observação do uso da língua em determinado período social e histórico.
De qualquer forma, o esforço ou intenção de registrar de maneira mais próxima o uso
que se fez, ou se faz, da língua aparece em obras literárias em prosa ou poesia, buscando
captar a essência do momento interacional na linguagem de personagens e de narradores e
isto é significativo. Zillah Bernd (2004, p.21) acrescenta: “como toda a arte, a literatura é uma
forma de conhecimento, podendo, pois, contribuir para que as pessoas vejam o mundo
através de uma forma sugerida pelos escritores. A literatura pode, portanto, auxiliar na
construção do conhecimento humano, abrindo portas.”
Não só na arte literária, porém, reside a importância da linguagem. Como ato de
comunicação, a linguagem é essencialmente humana. É um comportamento que permite a
seus usuários adaptarem-se às mais diversas situações de interação social, considerando-se as
diferentes situações discursivas que um mesmo indivíduo enfrenta ou desempenha no seu
cotidiano. É sabido que os falantes de uma determinada língua não desempenham apenas este
ou aquele papel social, mas vários, impostos pela necessidade de um mesmo indivíduo
participar de processos interacionais diversos, usando discursos também diversos, adequados,
porém, a cada situação, a cada contextualização, obrigando-o a desenvolver maneiras variadas
do dizer.
Tal possibilidade põe em relevo duas características de uma língua - a flexibilidade e a
versatilidade - por meio das quais os usuários expressam emoções, sentimentos, ideologias,
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pontos de vista, buscando maior interação, seja na modalidade escrita ou falada da língua.
Essas características também estão presentes no universo do texto literário, em que o leitor
aceita as regras do jogo discursivo proposto pelo escritor e cambia de um nível linguísticodiscursivo para outro, acompanhando as personagens, o narrador e com eles interagindo
durante a leitura construindo sentidos.
A criatividade individual, porém, tem seus limites na medida em que as redes de
comunicação estejam ativadas, sob pena de ser desconsiderada a competência linguística do
interlocutor, inviabilizando o processo interacional. “A propriedade privada, no domínio da
linguagem, não existe: tudo é socializado. O intercâmbio verbal, como qualquer forma de
relação humana, requer, pelo menos, dois interlocutores”. (JAKOBSON:s/d, p.23 ).
Sociedade e língua se relacionam, pois esta é a expressão das necessidades humanas de se
congregar socialmente, de construir e reconstruir o mundo, desenvolvendo-o. Dino Preti (2004,
p.28) cita Benveniste212: “a língua é um elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade
em que ele atua. É através dela que a realidade se transforma em signos, pela associação de
significantes sonoros a significados arbitrários com os quais se processa a comunicação”.
Ao considerar a interdependência entre sociedade e língua, tende-se a ver a linguagem
como a forma pela qual cada comunidade linguística estrutura seu pensamento e como essas
estruturas articulam linguisticamente sua realidade. Admite-se, então, a existência de uma
diversidade convencionada por vários fatores de natureza externa à língua e por aí se controem
também as identidades. Assim, a língua, ao lado de outras marcas sociais e culturais, é tida
como um dos principais fatores que marcam a identidade étnica, por exemplo, entendendo-se
aqui etnia como algo que relaciona o indivíduo a uma nação, ou a uma comunidade, segundo
Mey (1998, p. 76)
2-PERCEBENDO DIFERENÇAS: A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
As relações interacionais de um indivíduo com outro, ou com outros, tendem a propagarse como ondas magnéticas, infinitamente, ao considerarmos os diferentes grupos sociais de que
ele participa, expandindo-se da célula familiar até comunidades mais amplas como as
comunidades nacionais. Como tal, é o indivíduo quem costura as relações entre os diferentes
grupos quando deles participa ativamente. Essa ideia tanto se aplica aos contatos sociais em geral
como especificamente às atividades linguísticas que estreitam tais contatos quando “se fala a
mesma língua”.
Diz Herculano de Carvalho (1979, p.295) que “dentro, pois, de qualquer comunidade
linguística de maior ou menor extensão, verifica-se sempre, forçosamente, a coincidência em
maior ou menor grau das técnicas linguísticas dos sujeitos que as integram”, o que não quer dizer
que por supor a existência de uma norma comum todos falem da mesma forma, de forma única. É
possível observar em macro ou microcomunidades linguísticas os graus de proximidade de seus
integrantes.
Para Ferdinand de Saussure (1973, p.17), a língua, como “produto social da faculdade da
linguagem é um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o
exercício dessa faculdade”. E, desde que nasce, o indivíduo é envolvido por um universo sígnico
com o qual interage por meio do jogo, instintivo inicialmente, das analogias, das associações e
das imitações. Essa experimentação intensa com as inúmeras possibilidades comunicativas
permite a formulação de mensagens que geram a troca e o convívio social baseados na língua,
meio de que o falante dispõe para isso.
Preti, em “Sociolinguística: os níveis de fala” (2003, p.13-23), faz uma revisão
bibliográfica interessante, apresentando reflexões de vários estudiosos do assunto que se
preocupam em identificar as influências extralinguísticas que atuam sobre a língua e
212
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consequentemente sobre a linguagem, gerando a “habitual subvariedade de fala de uma dada
comunidade, muitas vezes restrita por operação das forças sociais a representantes de um
grupo étnico, religioso, econômico ou educacional específico.”(Mc DAVIS apud Preti, 2003,
p.13).
Não se deve perder de vista, no entanto, que qualquer teoria variacionista só existe em
função de existência de uma unidade ou uniformidade daquilo que se denomina língua como
herança do trabalho intenso para a manutenção da tradição linguística de uma comunidade
bem como sua renovação através dos tempos e sob circunstâncias sociais, culturais, de formas
de produção que caracterizam essa mesma comunidade. Ou seja, falar-se em variabilidade
linguística implica a existência de uma unidade linguística em circulação dentro de um grupo
de falantes dando-lhe, portanto , um traço identitário.
Especificamente em relação ao universo literário do romance, Bakthin (2015, p.124)),
afirma que “o falante e sua palavra são objeto de representação verbalizada e ficcional” e este
falante “é um ser social, historicamente concreto e definido, e seu discurso é uma linguagem
social, uma linguagem de grupo e não um ‘dialeto social’[...] As peculiaridades da palavra do
herói sempre aspiram a certa significação social, a certa fusão social, são linguagens
potenciais”
A questão da ideologia também está presente nas reflexões de Bakthin (2015, p.125),
que vê “o falante no romance como um ideólogo. A linguagem peculiar é sempre um ponto de
vista peculiar sobre o mundo, que aspira a uma significação social”.
Herculano de Carvalho também é referido na pesquisa de Preti, mas nos reportamos
ao seu livro Teoria da Linguagem. Natureza do fenômeno linguístico e a análise das línguas
(1979, p.291-316) para registrar sua visão sobre o assunto. Carvalho parte da consideração
da existência de uma “unidade idiomática” na qual estão contidos os idioletos individuais e
intraindividuais (que chama de normas de estilo) e os idiomas ligados por entidades
idiomáticas homogêneas, porque sistemáticas, sujeitas à mesma norma, que podem chegar a
outra unidade não tão homogênea e até bem individualizada, a que denomina língua,
abarcando aí, “os modos de falar, todas as técnicas linguísticas – variedades interindividuais,
geográficas, sociais e históricas por vezes muito diferentes entre si, faladas por diversos
indivíduos de uma comunidade linguística una” (CARVALHO,1979, p.326), unicidade
fruto da consciência dos falantes da língua para além das diversidades do falar.
Para Carvalho, tratando-se de variedade linguística, há dois fatores que contribuem
significativamente: os fatores geográficos e os fatores socioculturais. No primeiro – variedades
geográficas, regionais ou locais - encontram-se os dialetos e os falares fixados através de
gerações sob a influência cultural, política e econômica de cada região sobre seus falantes. No
segundo fator – o sociocultural – o linguista agasalha a ideia de que, numa mesma região
geográfica, encontram-se técnicas linguísticas diferenciadas, considerando-se que aqueles que
“ali nasceram e se criaram não falam todos da mesma maneira” (CARVALHO,1979, p.299),
pois espelham o ambiente mais íntimo onde tiveram os primeiros contatos com a língua que
usam em seus atos de fala, assim como os traços culturais de seus núcleos primários.
É certo que há contatos mais ou menos estreitos com outras comunidades, mas não
suficientemente fortes para apagar de vez o produto da relação que há entre os integrantes de
um mesmo grupo social. Por esse caminho teórico, vislumbra-se a língua como elemento
identitário, pelo qual é possível reconhecer o lugar social ou o lugar geográfico ocupado pelo
utente da língua, por exemplo. Também são consideradas pelo linguista português as
variedades sincrônicas, fenômenos de variação que se deixam observar no mesmo recorte
temporal, e as diacrônicas onde repousam a tradição, os planos temporais de uma língua
histórica. Daí a relevância da literatura como documento no registro de tais os planos, como já
foi dito anteriormente.

643

A existência de domínios sociais - família, escola, igreja - possibilita que as pessoas
interajam, assumindo diferentes papéis sociais construídos no processo da interação humana,
com seu conjunto de obrigações e direitos definidos por normas socioculturais. Nessas
circunstâncias também a linguagem é elemento fundamental para construir e reforçar os
papéis peculiares a cada domínio. Destaca-se aqui o papel da língua como identificação
grupal, ou seja, um grupo de falantes ganha identidade pela linguagem que usa.
Enfim, estabelecendo conexão entre linguagem, variação e identidade, trazemos o
que Bakhtin diz a respeito do romance como gênero, e a importância do falante e de sua
palavra no universo literário. Bakhtin afirma que, no romance,“o homem é essencialmente
um falante; o romance precisa de falantes que tragam sua palavra ideológica original, sua
linguagem” (2015, p.124). E a compreensão correta dessa afirmação envolve três elementos,
assim sintetizados:

“1)o falante e sua palavra no romance são objeto de representação verbalizada e
ficcional [...] a palavra do falante no romance não é simplesmente transmitida nem
reproduzida, mas representada literariamente [...];
2) o falante é um ser essencialmente social, historicamente concreto e definido, e
seu discurso é uma linguagem social (ainda que em embrião), uma linguagem de
grupo e não um ‘dialeto individual’;
3).A linguagem peculiar do romance é sempre um ponto de vista peculiar sobre o
mundo, que aspira a uma significação social” (BAKHTIN: 2015, p.124-125)

3 CONTEXTUALIZANDO
Retomando a literatura como fonte de informação sobre usos linguísticos de caráter
identitário, encontramos no universo ficcional de “O feitiço da ilha do Pavão”213 um trabalho
cuidadoso do escritor com a linguagem para marcar a identidade de personagens, que ali
representam a voz coletiva da comunidade a que pertencem social ou culturalmente, pois
como já foi citado, a variedade de usos linguísticos é um dos recursos que constroem a
identidade de um grupo social. Em trabalho elaborado quanto à fonética, à sintaxe e,
principalmente ao léxico, melhor dizendo ao vocabulário empregado, João Ubaldo Ribeiro
nos oferece oportunidade singular para observar as considerações feitas aqui com relação aos
fenômenos de variabilidade linguística, tanto na perspectiva da interação intergrupal como
na da relação interpessoal e na propriedade dos discursos quanto ao reconhecimento de
identidade ou identidades.
Em “O feitiço da ilha do Pavão”, o espaço narrativo é uma ilha-país onde não deveria
haver mais lugar para desigualdades ou preconceitos de quaisquer espécies. A justiça social
desempenharia a função de sustentáculo da liberdade de cada habitante da Assinalada Vila de
São João Esmoler do Mar do Pavão e de outras tantas vilas que compõem esse mundo
imaginário, espaço no qual a ação narrativa acontece. Olivieri-Godet (2005, p.119) comenta a
incorporação do gênero utópico no romance ubaldiano, baseando-se na obra de Thomas More,
que inaugura a utopia literária moderna:
L’inscription de l’utopie dans le roman “O feitiço da ilha do Pavão” produit des
représentations du territoire brésilien qui vont du mythe fondateur de “l’île
fortunnée” aux spéculations prophétiques d’un Brésil “terre d’avenir”. Au mythe
des terres fortunées, “ O feitiço da ilha do Pavão” ajoute les utopies des cités
parfaites por mieux exposer les tensions entre les images réelles et les projections
mythiques et utopiques du Brésil.
( OLIVIERI-GODET,2005,119)
Usaremos, a partir de agora, a sigla FIP para nos referirmos ao título do romance em estudo O feitiço da ilha
do Pavão, de João Ubaldo Ribeiro, publicado pela Editora Nova Fronteira, em 2011. .
213
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O romance em estudo firma-se como um dos romances de João Ubaldo Ribeiro que
procura reconfigurar a identidade nacional a partir do universo fictício representado pela ilha.
É um trabalho de reavaliação da herança cultural e histórica da formação do povo sob um olhar
diferenciado captador da mobilidade dos grupos sociais sob a influência de um poder que troca
de mãos ao sabor da engenhosidade do escritor. A todo tempo a relação dominado x
dominador fica exposta.
Ali, três etnias basicamente se alinham na formação da nacionalidade brasileira, e o
confronto elite x povo será constante em toda a narrativa. O índio, embora não mais
escravizado, não terá reconhecida sua cultura, seus hábitos seculares e sofre ainda com a
perseguição da Coroa Portuguesa e da Igreja, ambas defensoras da moral e dos bons costumes
à custa de benesses que os cargos públicos, as fortunas pessoais, e os títulos que enobrecem as
famílias da elite “assivissojoemapaense” lhes fornecem, que, no romance, representam a etnia
branca. Os negros, escravos ou libertos, diferentemente da comunidade indígena, têm vários
representantes numa alusão aos papéis e funções que desempenharam nas relações com o
dominador, bem como às múltiplas nações de África, de onde vieram como escravos.
Os grupos que povoam a ilha, ainda que isolados geograficamente do restante do
mundo e tenham convívio intenso, estão longe de ser homogêneos linguisticamente. Assim,
as variantes de registro estão presentes e são elas muitas vezes que constroem o discurso do
humor presente no romance por meio do qual o escritor critica a realidade, desestabilizando
os valores oficiais. Para Bernd (2001 :90) “o estatuto de negros e índios sempre foi inferior
ao colonizador branco. Suas culturas foram desconsideradas pelas elites entre as quais
estavam os jesuítas, cuja visão predominantemente etnocêntrica determinou desde logo, uma
postura fóbica em relação aos autóctones.”. Ubaldo, pela voz dos representantes dessas
etnias, levanta questões identitárias que existem desde então.
No segundo romance que trazemos para análise, Getúlio Santos Bezerra, narrador –
personagem do romance “Sargento Getúlio” (1971), é um policial militar de Sergipe, homem
de confiança do coronel Acrísio Antunes, chefe político da região que confere ao soldado a
responsabilidade de levar um preso político, um udenista, inimigo do coronel, de Paulo
Afonso até Aracaju. Prestes a se aposentar, Getúlio é um homem rude, valente, cruel, típico
herói de uma história de aretê, conceito grego de excelência, ligado à noção de cumprimento
do propósito ou da função a que o indivíduo se destina; na Grécia Antiga, aretê significava
também a coragem e a força de enfrentar todas as adversidades.
Durante a viagem, o sargento narra suas proezas a Amaro, seu companheiro de missão,
e as revive para si mesmo como num longo monólogo, relembrando a vida miserável no
sertão, a infância, sentimentos, desejos, causos e violências que praticou por conta de sua
profissão. Pela voz da personagem, um soldado da lei, um jagunço, um homem valente, cruel,
mas de grande capacidade emotiva, o narrador denuncia as atrocidades de uma época
dominada pelo coronelismo, a dualidade dos dois mundos, e os conflitos íntimos da
personagem que, incapaz de compreender as mudanças políticas da época, questiona a
autoridade do chefe político e decide, obstinado, cumprir a sua missão até o fim.
4-O FEITIÇO DA LINGUAGEM NA ILHA
No romance “Feitiço da ilha do Pavão”, a heterogeneidade não só étnica, mas também
social e cultural é marcada nos enunciados concretizadores dos atos de fala de personagens,
cuja relevância é marcar o lugar que ocupam e de onde falam, a visão de mundo que essas
personagens trazem por meio do discurso narrativo.
São várias as estratégias linguísticas do escritor para marcar a identidade das personagens
em que se destacam não só a seleção vocabular, a preocupação de transpor para a modalidade
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escrita os traços da fala, explorando graficamente o corpo sonoro das palavras, mas também
os arranjos sintáticos mais ou menos tensos para atender à situação discursiva.
Representando a comunidade indígena da ilha está Balduíno Galo Mau, “Tantanhengá ou
Tontonhengá no parecer de alguns” (FIP,1997, p.59), cujo nome de batismo cristão é
Balduíno da Anunciação. Galo Mau é alcunha popular. Muitas denominações para apenas um
referente. Tais identificações surgem como resultado de um intenso processo de interação
voluntária ou involuntária do homem com os grupos sociais que o rodeiam e mostram como
esse ser é percebido pelos outros, na voz do narrador:
“[...]índio tupinambá muito do péssimo no ver da maioria, homem de alto valor no ver de Iô
Pepeu, rastejador mestre, doutor dos matos, amigo de todas as ervas, conhecedor de todos os
bichos, íntimo de todas as árvores, velhaco como toda mascataria levantina, matreiro como
oitocentos curupiras, mentiroso como um frade viajante, o mais entendido em aguardente de
cana de que se tem notícia, do fabrico ao desfrute - e a única coisa que lhe falta saber é falar
direito língua batizada, mas há quem afirme que é fingimento”.(FIP, p.31)

Para o amigo Iô Pepeu, ele é um “índio tupinambá”, “homem de alto valor”,
“rastejador mestre”, “doutor”, “amigo e conhecedor das plantas e dos bichos”. Para alguns
outros, um beberrão, que vive a desfrutar da aguardente de cana que fabrica, e talvez por isso
Tontonhengá. Já a sociedade dita civilizada da época vê nele características menos
honoráveis: “velhaco”, “matreiro”, “mentiroso”, múltiplas identidades.
Para essa personagem Ubaldo guarda uma fala marcada por traços de oralidade que
não se distanciam muito da fala do homem comum, mas que se torna caricatural pelo exagero
aplicado a esses fatos:
“_[...] Toda gente gosta índio! Assomente é Dão Filipe que não gosta! Assomente Dão
Filipe e as beata beguina! Assomente Dão Filipe, as beguina e os miserave! Quando índio tá
na casa de mulher que eles vai, ajudando no sereviço e fazendo covitage, eles não recrama
nem manda índio simbora. Quando índio vê o que eles faz e elas faz, fica tudo muito amigo
de índio, pra índio espiar e não contar. Eles quer índio trabaiando de graça, consertando
rede, carregando fruta, capinando mato, levando barrica de bosta, pra depois nem comida
querê dá índio, nem misgaia!” (FIP, p.41)

A Fonética Histórica facilmente nos ajuda a identificar os fenômenos que ali estão
marcando a fala do índio: próteses, aféreses, assimilações, anaptixes, palatizações,
síncopes, epênteses, rotacismos, junturas; a sintaxe de concordância verbal ou nominal é
simplificada. Por justeza, cabe dizer que tais marcas podem ser encontradas muito
frequentemente no uso oral da língua de qualquer falante do Português, bastando a situação
comunicativa não exigir formalidade.
O jabarandaia Tantanhengá, com sua fala arrevesada, é a voz que luta pela
liberdade dos primeiros habitantes da ilha, os índios, reavivando na narrativa os embates
entre silvícolas e colonizadores no período inicial da formação da nação brasileira. Sua fala
revela os embargos na aquisição de uma nova língua, principalmente no que se refere à
pronúncia das palavras, marcada por metaplasmos dos mais variados tipos. O exagero com
que esse fato é em apresentado ao leitor constrói uma personagem caricatural, não
exatamente pelo que diz, mas pelo modo como diz aquilo que pensa. Ainda assim, os
desvios fonéticos não chegam a interferir na comunicação. Seus interlocutores, inclua-se
aqui o leitor, não têm dificuldades perceber no significante alterado os significados
pretendidos e também os sentidos que impregnam o discurso.
Estranhamente, no trecho transcrito a seguir, o vocabulário, traz certo
rebuscamento, embora a expressão não seja perfeita. O enfrentamento entre o autóctone e
representantes da Coroa exige do líder indígena uma aproximação de linguagem para que
tenha a chance de ser ouvido. Nesse processo identifica-se o esforço de adaptação do
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representante da cultura indígena – sua língua, seus hábitos, seu estar no mundo - em
ajustar-se às novas situações impostas pelo colonialismo. Nas passagens a seguir, vê-se
Balduíno às voltas com signos que não pertencem a seu repertório comum, não se afinam
com sua forma de identificar o mundo, por não pertencerem à sua cultura:
“_Seu Dão intendente não tá aí. Tá tudo fechado, hoje é feriado, dia de outono.

_ Dia de quem? Quem é tono, é santo? Santo Antono não é, não fica com conversa
querendo enganar índio, Santo Antono é no tempo de trezena e novena, índio não é
besta!
_ Não sei se é santo, só sei que é feriado, dia do outono. Está na postura, é feriado dia do
outono, dia da primavera, todos esses dias. O outono começa hoje, é muito importante, é
feriado.”(FIP, p.37)
“Iô Pepeu aproximou-se para ler o que estava escrito no papel pregado na porta.[...].
Dodecassílabos de grande poder evocativo exaltavam a formosura do outono, a dadivosa
estação das frutas. [...]
_ Índio não percebeu nada_ disse Balduíno _ O que é estação?
_ É o tempo, agora é o tempo das frutas. A maçã, a cereja...
_ O que é cejera? O que é amaçã?
_ Frutas. São frutas que tu não conheces, mas há. O outono é o tempo das frutas.
_ De acajueiro mesmo não, agora não tem caju. E quase o resto todo não precisa
de tono, dá tempo todo.” (FIP, p.39)

Como diz Olivieri-Godet, a literatura de João Ubaldo Ribeiro “põe no centro de sua
produção a problemática identitária e uma visão política disposta a denunciar todos os
tipos de procedimentos de colonização (cultural, econômica, política que um poder
hegemônico procura impor” (OLIVIERI-GODET,2009, p.19), visto a seguir, na fala do
índio que, já exposto à cultura europeia, tenta impor-se, usando em seu discurso
argumentos que são fruto do convívio com a cultura do dominador, naquilo que é positivo
ou negativo, mas sem abrir mão de sua marca de identidade pela linguagem que usa:
“_ Índio não volta pro mato!-gritou Balduíno, com as veias do pescoço mais uma vez
parecendo prestes a estourar. _ Se mato é coisa boa, branco ia pro mato! Branco só quer
coisa boa! Por que branco não vai pro mato?”(FIP, p.41)
“_ Era! Índio era besta e descompreendido, não tinha aprendido nada, índio era besta! Era!
Agora não é mais! Tem çúcar no mato? Tem fiambre no mato? Tem sabão no mato? Tem
jogo de carta no mato? Tem dinheiro no mato? Tem vrido, panela de ferro e faca amolada no
mato? Tem aramofada no mato? No mato tem mutuca, tem musquito, tem potó, tem cobra
jararaca, tem coceira, tem perreação, no mato tem é isso! Índio volta pro mato? Nunca que
nunca! índio quer voltar pro mato? Não, não, não! Índio não volta pro mato, já falou. Índio
volta pro mato?
_Não, responderam os outros[...]”.(FIP, p.41)

O esse excerto concretiza o pensamento de Duarte (2009) quando afirma que “todo
falante faz escolhas de que resultam consequência para o sentido. No caso do discurso
literário, essas opções são geralmente, inusitadas e produtivas e os efeitos imprevisíveis e
eficazes.”
Contrapondo-se à personagem autóctone, a etnia branca está representada por figuras
eminentes da ilha, segundo os papéis sociais que lhes são atribuídos na narrativa.
Selecionamos para representar essa elite e o poder da Coroa, o mestre-escola e farmacêutico
Joaquim Moniz Andrade, um homem das letras, cujo hiperformalismo será chamado a dar
suporte à voz da classe dominante, como se vê no memorial em que é criticado o
comportamento de “certos habitantes da ilha” que não os representantes da elite
“assevissojoemapaense”, responsáveis pela decadência moral da colônia:
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Ai, América Portuguesa, sol do novo mundo, gema celsa da Coroa, torrão de
cabedal inexaurível, a que ponto chegaste, nesta sesmaria deslembrada, em que
seus princípios e ordenação se envilecem, sua gente se mesticiza e se deprava,
sua autoridade não se reconhece, seus camaristas e homens bons se
desprestigiam e seu elemento servil se há como livre? Ter-se-á ao menos lenitivo
para tantas aflições, poder-se-á ao menos esperar algum governo em tanto
desgoverno, algu’a mão segura a guiar os destinos da Assinalada Vila de São
João Esmoler do Mar do Pavão?(FIP, p.141)

Em texto altamente elaborado, o vocabulário seleto encorpa a retórica do gênero
memorial, ficando claro que será principalmente pela materialização de enunciados baseados
em um profundo saber linguístico que o escritor buscará estabelecer, e denunciar, as relações
de poder entre os diferentes grupos sociais. Ali, as marcas de oralidade estão ausentes, há
uma seleção vocabular cuidada com o uso de palavras e expressões de pouca frequência no
discurso informal ou coloquial, por exemplo, chegando às raias da mais pura retórica,
definindo o lugar de onde fala, marcando a voz representante daqueles que detêm o poder no
Mar do Pavão.
Na representação discursiva da outra etnia importante na formação da identidade
brasileira, a negra, as falas de cada personagem trazem em sua materialidade não só marcas
linguísticas especiais, mas também ideologias manifestadas em cada discurso:
Capitão Cavalo[...] mandou chamar Sansona que, apesar de já entrada em anos,
parecia bem menos velha do que era, cara lisa, peitarrama pesada mas dura, a
disposição de sempre[...].
_ Tou assim porque tava na casa de farinha[...]. mas ioiô mandou dizer que tava com
pressa e aí eu nem lavei a mão.
_ Não tem importância, porque tu vais te sujar ainda mais. Quero dar uma festa para
toda a gente, festa grande mesmo, três dias[...].
_ Nega nova, nhozinho? Ih...
_ Não é o que estás a pensar, eu devo um favor a ela, um grandíssimo favor. (FIP,
p.16)

É fato que nesses trechos a relação entre patrão branco e empregada negra desenha uma
cena que remeteria ao processo histórico da escravidão, não fosse Sansona uma negra liberta
e respeitada pelo dono da fazenda, que permanece em seu papel de serviçal por dedicação ao
patrão a quem chama de ioiô, inhozinho , formas de tratamento familiar, afetivo, herdado ao
traço africano no léxico português, derivado do tratamento formal “senhor” do “senhor de
engenho”, expressão que determinava as relações hierárquicas. Como se constata, na fala da
personagem predominam as marcas de oralidade, já apontadas na fala do índio Tantanhengá,
contrastando com a correção da fala do “senhor branco”, ainda com fortes traços da sintaxe
lusitana, embora não tão apurada quanto a do mestre-escola, uma vez que a cena em tela tende
a uma certa intimidade entre os interlocutores.
No decorrer da narrativa, João Ubaldo acentua traços identitários de etnias, culturas e
papéis sociais, como é o caso do rei do quilombo existente na ilha, D. Afonso Jorge II, cujo
nome soa estranho para um rei africano. Negro de origem congolesa traz uma fala que deixa
transparecer o traço autoritário e dominador normalmente atribuído ao branco europeu na
relação dominado x dominador na construção histórica da identidade brasileira. No texto a
seguir, o narrador acentua marcas sociais e ideológicas como o preconceito racial e cultural,
ironicamente de um rei negro a respeito de outros negros:
Negro do reino do Congo nunca foi para ser vendido, nem como escravo,
nem como coisa nenhuma. Negro do reino do Congo vendia negros
prisioneiros de guerra aos brancos, revendia negros comprados de
mercadores. O reino do Congo tinha reis, fidalgos e bispos como os
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portugueses e o seu povo não compreendia como o podiam achar parecido
com aquelas raças muito justamente apelidadas de infectas, raças porcas,
estúpidas, atrasadas e fedorentas, os teques, os mpumbu, os mbundu,
imaginem só[...] nenhum congolense vai se igualar a esses bárbaros
atrasados e comedores de gente como os jagas.” (FIP, p. 92)

O rei do quilombo expõe toda a pompa e circunstância ao encontrar-se com
representantes da ilha, produzindo em português culto seu discurso altamente monitorado ao
receber uma delegação de representantes da ilha com a missão de resgatar a negra
Crescência, congolesa, em poder do mani banto Afonso Jorge II;
_Que maus sucessos assolam o grande Capitão Cavalo? Perguntou, sem dirigir-se a
alguém em particular _Que se passa com o grande Capitão Cavalo, terá perdido seus
afamados haveres e sua opulentíssima fazenda? Ou a vida rude que leva o conduziu
a esquecer as regras do bom trato e do respeito, pois que não vejo nenhum entre vós
a trazer-nos uma prenda? Ou lhe sucedeu tanto uma coisa quanto outra? E por que
nos remete tão extravagante enviatura? Um homem branco, que já nos disseram que
fala arrevesadamente e vive entre selvagens, uma mulher branca que segundo todos
se aplica em bruxarias e feitiços e, em sítio cristão, devia ser queimada na fogueira
e, se vivesse aqui, expiaria suas malfeitorias indo tostada na grelha velha de São
Lourenço, destinada aos condenados às penas infernais, e uma mulher que não
conhecemos embora felizmente não tivesse ousado mandar uma de má raça, como
se vê desde já que essa não é, pelos seus traços nobres de congolense. Custa-nos
perceber em que intentos isso se assenta, intriga-nos a maquinação que o engendrou,
mas já vos demandamos. (FIP, p. 125).
Observa-se então que a intenção narrativa é buscar pela linguagem o reconhecimento
do poder do rei do quilombo, colocando-o em superioridade àqueles que historicamente foram
seus dominadores.
5- GETÚLIO SANTOS BEZERRA: A LINGUAGEM DO SARGENTO
Em “Sargento Getúlio”214, diferentemente do romance anterior, tem-se uma narrativa
em primeira pessoa e um personagem-narrador que se vê no início como aquele que obedece
a um chefe, mas, que ao longo da narrativa, vai se afastando das contraordens do deputado e
se assume como único responsável por suas ações.
O que aproxima “Sargento Getúlio” do outro romance é o cuidado com que o escritor situa
a personagem, pela linguagem, como um produto que traduz a cultura e as inter-relações com
que está envolvida. O texto traz marcas de um falar que ao mesmo tempo o identifica como
uma figura do povo, com baixa instrução, com características de uma determinada localidade
a partir de um vocabulário que descreve o cenário empregando termos regionais para referirse à fauna e flora dos lugares por onde passou, a geografia local.
Em “Sargento Getúlio” há claramente o cuidado em dar à fala da personagem
elementos que a tornam bem próxima do uso comum, real, com seu ritmo próprio. Portanto,
são observados os vários mesmos fenômenos fonéticos já elencados anteriormente quando se
deu trato à fala do índio ou observados na voz de Sansona,
Ô, Amaro, batendo a cabeça no vrido do hudso, quebra o vrido?
(SG, p 59)

Usaremos a sigla SG , a partir de agora, para nos referirmos ao título do romance em estudo Sargento
Getúlio , publicado pela Editora Nova Fronteira, 2008.
214
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Melhor espiar o embigo, que não é um embigo desse para fora que tem na maior
parte. (SG, p 112)

Quanto à sintaxe, esta é bem mais complexa, não por demonstrar erudição, mas
porque atende a enunciados que mesclam falas e pensamentos da personagem em intenso
fluxo contínuo da consciência
Além das marcas de oralidade comuns no falar cotidiano, o sargento apresenta
algumas especificidades na construção de seu discurso que estão presentes do início ao fim da
narrativa, indivualizando-o por transgredir de forma muito particular os preceitos
linguageiros. Selecionamos três tipos de ocorrência que se espraiam ao longo da narrativa,
como veremos a seguir.
O primeiro deles é a escolha do recurso para flexão de número. Em certo grupo de
palavras terminadas em ditongo nasal, não existem as três possibilidades: -ãos; -ães, ou -ões,
apenas –ãos.
Estrada de carroça, peste. Temos Canindé de São Francisco e Monte Alegre de
Sergipe e Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora das Dores e Siriri e Capela e
outros mundãos, sei quantos. (SG, p.9)
Naqueles agrestes, quando todos os caldeirãos se acham secos e as arribaçãos
escavocam a lama do caminho do rio, dá um silêncio importante. (SG, p.10)
Nunca vi uma dessas igual, seu padre, me diga-me, esses dois cãos não estão
puxados?( SG, p.63)
Tem uns pés de tomateiro e uns quiabos, com umas folhas largas e uns pimentãos e
umas coisas dessas. (SG, p.110)
Essas casa de porta grande que tem do outro lado da rua da Frente e uns caminhãos
ou outros... (SG, p147)

Outras excentricidades na linguagem do sargento dizem respeito, por exemplo, à
flexão de palavras invariáreis da língua:
Quando menas a gente espera, Deus pega um e torce o pescoço e não tem chororô
(SG, p.11)
Ques homens, meu filho? (SG, p.73)
Padre, ques homens são esses?(SG, p.93)
Ques bombas? Umas bombas, disse ela. (SG, p.137)
Oras eu esporo, oras amaro espora, mas eu prefiro esporar eu mesmo. (SG, p103)

Ou àquelas terminadas em – il, como fuzil:
Cheguemos defronte dum armário, quem disse que tinha metralhadora nem nada só
tinha fuzios. (SG, p118)

Ainda no campo da morfologia, a personagem tem suas escolhas com relação à
flexão de gênero :
Ver a pajeú do velho retinindo de amolada, coriscando na mão , para separar um ovo
do criaturo, olhe que é preciso ser macho para não ajoelhar. (SG,58)
[...] da igreja se vê ela, como se tivesse o mar lá, por causo de tudo ser azul em riba
da igreja. (SG, p 72)
O sacano do traste que estava amarrado, mas sem mordaça, gritou... (SG, p.130)
Só quero que não apareça aí uma jega para ele não querer cobrir agora.
(SG, p.133)

Quanto à sintaxe, observa-se o relaxamento quanto aos rigores da concordância
nominal e verbal:
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Impossível matar o homem, pode vim alguém aqui.(SG: p 57
Voava folhas que era bastante. (SG: p.74)
Ficou no meio de dois pé de pau. (SG. P.74)

Para encerrar uma breve amostra das marcas linguísticas que identificam a
personagem sargento Getúlio, trazemos algumas ocorrências de dupla pronominalização que
são encontradas nas falas do sargento desde as primeiras páginas até o fim da narrativa.
Embora reconheçamos que o fenômeno não ocorra em todas as formas verbais, não deixa de
ser uma construção bastante peculiar:
A gota serena é assim. Deixar, se transforma-se em gancho e se degenera em outras
mazelas (SG, p. 9).
Não é, Osonira Velha, se aprofundava-se todo, fazia uma feirinha de natal. (SG,
p.59).
Me diga-me, ficou com o fiofó aprontando, quando viu a fraqueza do governo
chegando. (SG, p.67)
Depois o resto se aguenta-se como for, mas a entrega já foi feitas.(SG, p.84)
Me diga-me, vamos para o cangaço?(SG: p.121)

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pretendeu-se nesse estudo observar o comportamento linguístico de personagens em
dois romances de um mesmo autor, com a intenção de valorizar a linguagem empregada como
elemento construtor de identidade, daí o título escolhido para este estudo.
Em “O feitiço da ilha do Pavão”, sob o véu da ficcionalidade, a linguagem serve
como elemento identificador dos diferentes grupos étnicos e sociais dos habitantes da ilha,
como forma de criticar e denunciar as desigualdades e os conflitos lá existentes pelo domínio
da palavra, bem como a construção da identidade nacional.
Já em “Sargento Getúlio”, parece-nos que o escritor pretendeu pela excentricidade da
linguagem, criar uma personagem única, sobrevivente da aridez do sertão, mas não das
pressões que seu papel social lhe impõe. Segundo o próprio autor, ele criou um “sergipês”
para dar voz à personagem, uma voz que libertasse angústias, sentimentos e emoções numa
linguagem particularizada.
Não se ignora aqui que a maioria as marcas linguísticas apresentadas ao longo deste
artigo não são, no geral, exclusividade deste ou aquele personagem, mas sim marcas de
oralidade trazidas ao texto literário a fim de torná-lo mais próximo possível do real, e que
estrategicamente manipuladas pelo escritor, atingem efeitos de sentido e força discursiva que
nos permitem apontar a linguagem como elemento construtor da identidade ou das
identidades dos sujeitos.
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A CIDADE DE ULISSES: COTEJO ENTRE ARTE, PAISAGEM E
MEMÓRIA NA LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA
Márcia Manir Miguel Feitosa
RESUMO: Publicado em 2011, o romance A Cidade de Ulisses, da escritora portuguesa Teolinda Gersão tem
como seu grande protagonista a cidade de Lisboa, miticamente fundada pelo herói lendário Ulisses. Escrito pela
voz de um homem - fato inédito até então nas produções narrativas de Teolinda -, o romance consiste numa
história de amor entre dois artistas plásticos, a qual se entrecruza com a História de Portugal e, em especial, com
a de Lisboa sob o olhar arguto das artes plásticas. Dentre os temas enfocados pela escritora figuram o amor, a
liberdade, a identidade, a paisagem e a memória, problematizados a partir da relação complexa que anima o
casal. Um dos objetivos mais importantes de semelhante análise centra-se na abordagem de tais questões no
contexto da pós-modernidade, tendo como pano de fundo a capacidade criativa de Portugal (artística, humana e
técnica) de suplantar a intrincada crise que assola o mundo contemporâneo neste início do século XXI.
PALAVRAS-CHAVE: arte; paisagem; memória; literatura portuguesa.

O mito é o nada que é tudo.
O mesmo sol que abre os céus
É um mito brilhante e mudo –
O corpo morto de Deus,
Vivo e desnudo.
Este, que aqui aportou,
Foi por não ser existindo.
Sem existir nos bastou.
Por não ter vindo foi vindo
E nos criou.
Assim a lenda se escorre
A entrar na realidade,
E a fecundá-la decorre.
Em baixo, a vida, metade
De nada, morre.
(“Ulisses”, de Fernando Pessoa)

1 - INTRODUÇÃO
A escritora portuguesa Teolinda Gersão nasceu em Coimbra e estudou Germanística e
Anglística nas Universidades de Coimbra, Tuebingen e Berlim, tendo sido ainda leitora de
Português na Universidade Técnica de Berlim. Foi docente da Faculdade de Letras de Lisboa
e professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa onde lecionou Literatura Alemã e
Literatura Comparada até o ano de 1995. Permaneceu por três anos na Alemanha, além de ter
vivido dois anos em São Paulo e ter conhecido Lourenço Marques, a antiga capital de
Moçambique, palco de um de seus livros, A árvore das palavras (1997). Residiu, já como
escritora, na Universidade de Berkeley entre fevereiro e março de 2004.
Tem produzido desde romances e contos, com destaque para O silêncio, de 1981;
Paisagem com mulher e mar ao fundo, de 1982; Os guarda-chuvas cintilantes, de 1984; A
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casa da cabeça de cavalo, de 1995; Os teclados, de 1998; A mulher que prendeu a chuva, de
2007; A Cidade de Ulisses, de 2011 e, mais recentemente, Passagens, de 2014. Angariou
diversos prêmios dos quais se destacam: o Prêmio de Ficção do PEN Clube com as obras O
silêncio e O cavalo de sol; o grande Prêmio de Romance e novela da APE com o romance A
casa da cabeça de cavalo; o Prêmio Fernando Namora com Os teclados e o Prêmio Máximo
de Literatura com A mulher que prendeu a chuva e outras histórias.
Dona de uma voz distinta no conjunto da narrativa portuguesa moderna e
contemporânea, Teolinda é capaz de abordar os mais diversos temas sem perder o traço de
continuidade que os caracteriza. Associa a dinâmica narrativa à consciência reflexiva sem
perder o veio poético e o trabalho com a linguagem. Uma de suas mais significativas
propostas é o intenso diálogo que promove entre a materialidade histórica e geográfica com
outros campos do saber, como as artes plásticas. É o caso de A Cidade de Ulisses, publicado
após uma interrupção de quatorze anos.
Nesse romance, Teolinda alude à história de Portugal, mais propriamente de Lisboa,
numa tentativa de recuperar um passado glorioso à luz de um presente crítico e de um futuro
incerto. Como ressalta Dantas (2016, p. 66), “a força de expressão de Teolinda Gersão
encontra-se na linha tênue entre o histórico e o fictício, delineada no domínio da reescrita
ficcional de fatos recentes da história do povo lusitano”. É o que pretendemos focalizar
quando da análise do cotejo da obra com as artes plásticas, a paisagem e a memória.
2 – CONTRACENDO COM AS ARTES PLÁSTICAS
Dividida em três capítulos, A Cidade de Ulisses coloca em cena três personagens que
se sobrepõem ao longo da passagem do tempo, em uma Lisboa de ontem e de hoje, marcada
por trinta séculos de existência histórica e mítica. São eles Cecília, Sara e Paulo Vaz, o
narrador-personagem. Curioso é constatar que, pela primeira vez, Teolinda dá voz a um
personagem masculino para conduzir a narrativa, ainda que direcionado muitas vezes pelo
olhar das mulheres com as quais se envolve. As três partes que compõem o primeiro capítulo
circunscrevem-se em torno de Paulo Vaz e de seu projeto de exposição artística sobre Lisboa,
tendo em sua companhia a ex-aluna e ex-amante Cecília Branco, artista plástica tanto quanto
ele. A recusa por se valerem de um projeto inicial os impele a vagar pela capital portuguesa,
em busca de uma nova revisitação dos lugares que pudessem expressar a imagem artística da
cidade.
Em meio à rememoração desse tempo vivido ao lado de Cecília, emerge a infância de
Paulo Vaz, pontuada pela relação conflituosa com o pai, resistente à vocação artística do filho
e da esposa que se vê obrigada a ocultar no sótão o fruto da sua produção como artista.
O universo da arte acaba por ser retomado quando do retorno de Paulo Vaz – já artista
consagrado - a Lisboa, depois da drástica separação de Cecília; momento em que conhece a
juíza Sara e por quem se apaixona, permanecendo, novamente, mais tempo na capital
portuguesa. Reencontra Cecília, já casada e com filhos, numa exposição e depois em uma loja
de departamentos. Por fim, vem a saber de sua morte num acidente automobilístico. Acontece
então o inesperado: a exposição sonhada por ambos, a partir de um convite para assim fazê-lo.
Paulo toma a decisão de expor a cidade vista pelos olhos de Cecília e não pelos seus, dada a
significativa produção legada por ela durante todos estes anos em que esteve afastada dele.

654

Receberia, assim, o nome de “A Cidade de Ulisses, Exposição de Cecília Branco”. O
desfecho do romance converge, portanto, não mais para a vida e obra de Paulo Vaz, mas para
a de Cecília, transfigurada em arte e escrita.
Curioso a destacar é a “Nota inicial” que antecede o Capítulo 1, toda ela dirigida, sob
a forma de agradecimento, ao reconhecimento de Teolinda ao mundo das artes plásticas,
desde a amigos artistas até aos estudiosos e investigadores da cidade de Lisboa, que
registraram no papel o seu amor pela capital lisboeta. A relação íntima, portanto, entre as
artes, a história e a literatura já se manifesta antes de o leitor adentrar a obra propriamente
dita.
Tudo começa pelo título. Um aposto que remete diretamente à figura mítica do herói
grego Ulisses, tido como fundador de Lisboa quando de seu regresso a Ítaca. O lendário
personagem de Homero sai do plano da literatura para ancorar na produção pictórica, visto o
nome da exposição dada por Paulo Vaz remeter diretamente a Lisboa por meio de seu
fundador. Assim, tanto a obra de Teolinda quanto a exposição artística do narradorprotagonista convergem para um único foco: Lisboa, “provavelmente a mais desconhecida
das capitais da Europa, e uma das mais desconhecidas do mundo”. (GERSÃO, 2011, p. 12).
Semelhante interrelação também é sustentada por Rogério Miguel Puga ao apontar que
“na arte tudo é possível, estabelecendo-se também um diálogo inter-artes em torno da figura
de Ulisses – que nos recorda a expressão horaciana ‘ut pictura poiesis’, ou seja, a relação
entre pintura e literatura.” (PUGA, 2013, p. 306). Em torno desse emblemático herói é que o
romance de Teolinda irá girar, perfazendo verdadeiros mapas para compor a cidade por ele
fundada, seja quando da descrição de quadros cosmopolitas ou pitorescos, seja quando da
incorporação de fragmentos isolados na matéria artística.
Um tom claramente metalinguístico recobre a obra, na medida em que Paulo,
enquanto narrador e artista, promove, em vários momentos de sua narração, reflexões críticas
acerca da função e do objetivo da arte, como podemos constatar no Capítulo 1, em sua
primeira parte intitulada “Em volta de um convite”:
A fruição de uma obra de arte é um encontro, um corpo a corpo. Entre duas pessoas,
duas subjectividades, duas visões. Que podem ser convergentes – então há uma
relação fusional de identificação e de entrega, ligada a sentimentos de um prazer
quase físico, ou divergentes, e nesse caso há uma disputa, uma argumentação, um
pretexto para um confronto em termos de intelecto, em que o prazer é indissociável
da luta, da tentativa de convencer o outro – c convencê-lo é a forma mental de o
vencer. (GERSÃO, 2011, p. 23).

A infância de Paulo Vaz, retratada na última parte do Capítulo 1, “Em volta de nós”,
insinua o valor atribuído à pintura a partir da influência da mãe, mergulhada num casamento
onde a palavra de ordem era ditada pelo pai, que “tinha com a terra uma relação umbilical, a
casa e a quinta eram a sua raiz, parte de sua identidade, as últimas coisas de que iria desfazerse se fosse obrigado a isso”. (GERSÃO, 2011, p. 85). A pintura para a mãe constituía um
modo de fuga da vida fechada e sem sentido que levava ao lado do marido insensível e
dominador. Tamanha foi a fuga que transpôs a tela, “como se passasse para o outro lado do
espelho e fugisse para onde ninguém a podia acompanhar”. (GERSÃO, 2011, p. 96).
Acometida pelo mal de Alzheimer, aprisionou-se em si mesma no sótão de sua vida.
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A incompatibilidade de gerar uma família e, ao mesmo tempo, a obra é ressaltada no
Capítulo II, durante o período em que Paulo e Cecília passam a viver juntos sob o mesmo
teto. Tal postura não nasce de Cecília. Ao contrário: é dela que parte o desejo por ter um filho
e conciliar a arte com a vida pessoal. Ao agir violentamente contra, Cecília perde o bebê e o
abandona, o que incita o remorso e a escrita de uma carta ao pai, já morto, como uma espécie
de desabafo e de pedido de perdão. Enfim, agira tanto ou mais violentamente com Cecília do
que o pai com a sua mãe. Perdera, enfim, a amada de forma arrasadora, tal qual Portugal
quando do terremoto que acometeu Lisboa em 1755.
É a partir do derradeiro capítulo, o de número III, intitulado “A Cidade de Ulisses”,
que a postura soberba e arrogante de Paulo Vaz sucumbe diante de mais uma mulher que
acabou por conhecer quando do retorno a Lisboa, cidade considerada agora “empobrecida e
miserável” em oposição ao seu caráter idílico e mítico de tempos atrás. Não só o amor
encontra espaço em seu coração, mas o reencontro com Cecília e com o passado
interrompido. O mais surpreendente deste momento da narrativa reside na constatação de que,
apesar da improbabilidade de poder conciliar a família e a arte, talvez isso pudesse ser
possível. Na mente de Paulo, a nova vida da ex-amante poderia dar luz à arte, ainda que
tivesse dormido cem anos.
Tinhas agora outra vida, mas isso para mim não contava. Havia uma parte de ti que
também voltava, uma parte até agora perdida, que eu saberia despertar de novo.
Tinhas dormido cem anos, mas ainda era tempo de fazeres a obra que trazias
contigo. Podias, quem sabe, conciliar tudo. Talvez afinal pudesses, de um modo
prodigioso, improvável, conciliar tudo. (GERSÃO, 2011, p. 174).

Egocentricamente, Paulo espera resgatar Cecília para a arte, visto ter se tornado um
artista renomado em comparação com o silêncio artístico dela. A surpresa tanto para o
narrador-personagem quanto para o leitor descortina-se a partir do instante em que a morte
invade a narrativa e impele o texto para um futuro indeterminado. O que será de Paulo agora,
escritor de uma história pautada na interlocução com Cecília? A busca por vestígios de
Cecília – quer por relatos, fotografias ou testemunhos – dá ensejo a que dedique a exposição
“A Cidade de Ulisses”, fruto de um convite do Centro de Arte Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian, a Cecília, com o intuito de tornar viva a lembrança da ex-amada no
projeto que ambos arquitetaram. Mais surpreendentemente ainda é o que decorre do anúncio
da exposição: a certeza de que, mesmo casada e mãe, Cecília “deixou um grande número de
quadros, gravuras, desenhos, esboços e centenas de cadernos com notas e escritos vários.
Além de vídeos, filmes e milhares de fotografias.” (GERSÃO, 2011, p. 183).
Cego, portanto, dentro de si mesmo, Paulo foi incapaz de sair do casulo em torno do
que supunha ser a criação artística. “Talvez por força desta sua superficialidade estrutural”,
conforme assinalam Jane Santos e Maria Lúcia Wiltshire, [Paulo] “acaba por surpreender-se,
junto com o leitor, ao tomar conhecimento da ampla e significativa obra produzida, sem
alarde, pela companheira, que havia escolhido um estilo de vida que compatibiliza a arte e a
vivência familiar com filhos e um marido”. (2011, p. 182). Por isso decide expor toda a obra
de Cecília em substituição a sua, uma vez que Lisboa assim o merecia. A Cidade de Ulisses,
por esse viés, encanta
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pela recolocação da questão do feminino cintilando por entre a letra de uma narração
em masculino. Nela está a força do desejo de uma mulher que conjuga as
possibilidades criativas da existência tanto na obra artística como no exercício da
maternidade e que não titubeia quando não o pode realizar com o homem escolhido
a princípio. (SANTOS; WILTSHIRE, 2011, p. 182).

3-

O DUETO COM A PAISAGEM E A MEMÓRIA

Para além do cotejo com as artes plásticas, o romance de Teolinda dialoga, muito
intimamente, com o universo da paisagem e da memória, de modo a compor uma unidade
com estas duas categorias. No que tange à paisagem, somos instados a reconhecer um forte
sentimento de pertencimento de que se reveste o próprio título, dada a relação imbricada entre
Ulisses e a “sua” cidade, no caso Lisboa. Remetendo-nos ao conceito fenomenológico de Eric
Dardel, para quem “a paisagem é um conjunto, uma convergência, um momento vivido, uma
ligação interna, uma ‘impressão’ que une todos os elementos.” (DARDEL, 2011, p. 30),
torna-se relevante considerar o espaço lisboeta no contexto amoroso e, ao mesmo tempo,
conflitante de A Cidade de Ulisses. Dardel, em linhas mais adiante do livro O Homem e a
Terra: natureza da realidade geográfica, publicado em 1952, nos dá a conhecer que a
paisagem implica uma afetividade dominante que resiste ao reducionismo científico. “Ela
coloca em questão”, segundo seu ponto de vista,
a totalidade do ser humano, suas ligações existenciais com a Terra (...), sua
geograficidade original: a Terra como lugar, base e meio de sua realização. Presença
atraente ou estranha, e, no entanto, lúcida. Limpidez de uma relação que afeta a
carne e o sangue. (DARDEL, 2011, p. 31 – grifo do autor).

A paisagem de Lisboa afeta diretamente o narrador-personagem que associa a cidade à
figura emblemática do herói grego Ulisses. Há uma afetividade intensa entre o Homem – no
caso Paulo Vaz e Cecília – e a Terra – representada pelo símbolo Lisboa, presença tanto
atraente quanto misteriosa. Ao receber o convite feito pelo diretor do Centro de Arte Moderna
para criar um projeto de arte tendo como fonte de inspiração a própria cidade, Paulo o teria
recusado, uma vez que sem Cecília não haveria razão para dar continuidade a uma ideia
construída a dois. Confessa isso a Sara, após o desenlace com Cecília. No entanto, com a
morte da ex-amante e como uma forma de recuperar parte de si próprio, acaba por aceitar o
convite e a expor não o seu trabalho dedicado a Cecília, mas o dela, mais autenticamente
lisboeta e mais intensamente “paisagem”.
Paulo Vaz, por certo, não se identifica com Lisboa como é visível com Cecília. Na
verdade, ele mantém uma relação tensa e paradoxal com a cidade, ora inserindo-a no mapa
das capitais desconhecidas, ora enaltecendo-a por ter sido palco de seus encontros e
desencontros amorosos.
Lisboa estava lá e cercava-nos, era impossível não a olhar, não tropeçar nela a cada
passo. Era o chão que pisávamos, um lugar que nos pertencia, porque era nele que
nos tínhamos encontrado e nos amávamos. Mas no fundo não era Lisboa que
procurávamos, era um ao outro e a nós mesmos que procurávamos em Lisboa.
Éramos viajantes, e é para si próprios que os viajantes caminham. Querem saber
quem são e onde moram. E, como escreveu Novalis, vamos finalmente para casa.
(GERSÃO, 2011, p. 66).
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O fato de dar vazão à Lisboa “imaginada” em suas telas causa certo desconforto em
Paulo, o que não se verifica em Cecília, entusiasmada por expor na arte a sua manifestação
subjetiva. É o que ocorre quando, numa determinada manhã, a cidade não era mais a mesma:
Tudo era igual nessa manhã, quando acordaste e foste à janela. Mas tudo era
diferente. Havia lá em baixo a mesma rua, as mesmas casas, as mesmas lojas de
legumes e fruta, os mesmos quiosques de jornais, as mesmas pessoas fariam
compras como habitualmente, trocariam com quem estava atrás do balcão as
mesmas frases banais de “obrigado” e “bom dia”. E no entanto tudo era outro, como
se tivesse mudado de repente e ninguém mais soubesse, a não seres tu. (GERSÃO,
2011, p. 25).

A experiência de cada um é única em função da percepção que norteia o olhar sobre
Lisboa. Em dada circunstância, pode suscitar encantamento; em outra, desilusão. Em dada
situação, afetividade; em outra repulsa. Na perspectiva do geógrafo humanista Yi-Fu Tuan, “a
experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência. Experienciar é
aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir dele’. (TUAN, 2013, p. 18). O
aprendizado de Paulo Vaz deriva do olhar amoroso e imaginativo de Cecília, daí que a
exposição das telas sobre Lisboa deveria originar-se da figura que mais amou e viveu a
cidade. O ato de desligar-se da capital portuguesa, em que pese o rompimento com Cecília,
desencadeia a quebra do vínculo, a ruptura com o “constructo da experiência, uma criação de
sentimento e pensamento”. (TUAN, 2013, p. 18).
Tendo saído em busca de novos lugares e novos horizontes, Paulo Vaz acaba por
aportar em Lisboa quando afinal conhece o amor verdadeiro depositado em Sara, a Penélope
paciente que aguarda que a odisseia amorosa mal-resolvida se defina. A Ítaca eleita existe e se
situa do outro lado do Atlântico, numa praia do nordeste do Brasil, para onde Paulo se desloca
após consagrar Cecília nos salões de arte da Gulbenkian.
A ideia de lugar, portanto, como assim a concebe Tuan, não chega a ser vivida por
Paulo Vaz, mas por Cecília. O fenômeno lugar para Paulo mora onde mora o amor, a
integridade da relação amorosa; não se confunde com uma cidade ou a cidade. Tanto que as
cinzas de Cecília não se espalharam pelo mundo, antes se encontram “misturadas com a terra
de Lisboa”. Já a pausa no movimento para Paulo Vaz se localiza no “regresso a casa”,
patenteada pelo coração amoroso de Sara que o tem esperado a vida inteira.
Convém destacar, no bojo das concepções de espaço, lugar e experiência suscitadas
pela trama de Teolinda, a presença viva e marcante da memória, enquanto categoria de análise
do romance em questão. O capítulo mais representativo e que melhor ilustra o papel e a
função da memória é o primeiro e, em especial, a parte dedicada à volta a Lisboa. Com o
intuito de justificar o porquê do nome de batismo da exposição, Paulo Vaz discorre não só
sobre a lenda da fundação da cidade, como retroage no tempo e na história, a remontar para os
que desconhecem a capital portuguesa e os seus pontos turísticos e históricos, guardados na
memória coletiva. Já afirmava Maurice Halbwachs que a memória deveria ser compreendida
para além da sua perspectiva individual, antes como fenômeno coletivo e social. Explicitando
melhor, Halbwachs argumenta que
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a memória coletiva contém as memórias individuais, mas não se confunde com elas
– evolui segundo suas leis e, se às vezes determinadas lembranças individuais
também a invadem, estas mudam de aparência a partir do momento em que são
substituídas em um conjunto que não é mais uma consciência pessoal.
(HALBWACHS, 2006, p. 72).

Por meio do relato quase documental da lenda de fundação de Lisboa por Ulisses,
Paulo Vaz recupera uma memória mítica, alicerçada na literatura, no mundo da ficção e nas
histórias contadas. Assim, para Dardel, “tudo só pode existir se for fundado”. Avança ainda o
geógrafo francês: “A realidade do rio, da montanha, da Terra não é uma realidade subsistente,
mas validada, instituída; é o mito que valida e constrói a realidade”. (DARDEL, 2011, p. 58).
É, portanto, a passagem de Ulisses por Lisboa que lhe confere um “estatuto singular”,
acrescido do fato de que há, seguindo a narração documental de Paulo Vaz, registros e
vestígios que comprovam o vínculo entre Grécia e Portugal. A memória coletiva, nesse caso
em particular, estabeleceu marcos ou pontos praticamente invariantes e imutáveis, haja vista a
presença física de monumentos em honra a Ulisses no Castelo de São Jorge ou os nomes de
estabelecimentos comerciais que fazem lembrar o feito heroico do personagem de Homero,
como a livraria Olisipo, a Luvaria Ulisses, a editora Ulisseia e, curiosamente, a editora
Ulissipo, fundada por Fernando Pessoa e que logo veio a falir. O mito/lenda de Ulisses
validou e construiu, em essência, a realidade de Lisboa.
O próprio narrador-personagem reconhece o papel do mito no inconsciente coletivo ao
expressar que “a sua inexistência era aliás tão forte que parecia até contaminar o autor do
livro que, segundo alguns, também nunca existira, tinha sido outro ou outros a escrever a
história.” (GERSÃO, 2011, p. 35-36).
Não obstante Lisboa ter sua origem mítica derivada de Olissipo, outro lugar funciona
como lugar de memória diretamente relacionado com a vida de Ulisses: a praia de Troia,
localizada numa península, próxima da cidade de Setúbal:
A dois passos de Lisboa, Tróia parecia vir, pelo seu pé, juntar-se ao mito. Havia
desde logo aquele nome inexplicável, Tróia, cuja origem se desconhecia. Claro que
fora também Ulisses a chamar-lhe assim, ironizámos, sabendo que muitos outros
tinham pensado isso antes de nós. Tróia, em memória da outra, de cuja guerra
voltava. (GERSÃO, 2011, p. 37).

Aprofundando-nos ainda mais do fenômeno da memória, há que considerarmos a
memória herdada, estreitamente associada ao sentimento de identidade. De acordo com
Michael Pollak, um dos grandes expoentes das ciências sociais na França,
a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual
como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante
do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua
reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 204).

Semelhante sentimento acaba por ser manifestado por Paulo Vaz quando da tentativa
de afirmação identitária de Lisboa a partir da figura mítica de Ulisses. Não só a tentativa de
convencimento do leitor, mas a criação de uma imagem a ser confirmada igualmente para os
portugueses. Uma vez sendo a história de Ulisses universal e intemporal, nada mais há a se
questionar quanto a sua vivência na vida de cada um e de todos simultaneamente: “A viagem
de Ulisses era a vida de todos nós, qualquer um podia identificar-se com Ulisses. A primeira
palavra, abrindo o livro, era a palavra ‘homem’. (...) A história assentava como uma segunda
pele no imaginário de Lisboa”. (GERSÃO, 2011, p. 39).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da análise da obra A Cidade de Ulisses, da sensível Teolinda Gersão, sob o enfoque
tríplice a envolver as artes, a paisagem e a memória, somos instigados a refletir sobre a
complexidade de sua composição, a começar pela declinação em masculino, ainda que “o
argumento feminino brilhe por entre estas contingências narrativas”. (SANTOS;
WILTSHIRE, 2011, p. 182). Ainda assim é o olhar de Paulo Vaz que dirige e conduz a trama
até o seu final, saindo de foco quando a exposição de Cecília Branco ganha os ares de Lisboa
e a invade com maestria e domínio autoral.
A liberdade de criação artística constitui um dos pilares do romance, haja vista o
profundo interesse de Teolinda em promover o diálogo – já tecido em obras anteriores – entre
a literatura e a pintura ou entre a literatura e outras artes, vide Os teclados. A liberdade
artística, fruto da releitura de Lisboa a partir do mito de Ulisses, enovela a narrativa a ponto
de torná-la uma recriação nos moldes do sudário tecido permanentemente por Penélope. Uma
vez regressado a casa, expira o ardil. Assim sucedeu com Paulo Vaz e Sara, a Penélope
portuguesa: expurgado o fantasma de Cecília por meio da exposição “A Cidade de Ulisses”,
Paulo terá condições de voltar a Ítaca de seu destino: Sara.
Graças a Eric Dardel e Yi-Fu Tuan foi possível adentrar no fenômeno paisagem e
esmiuçar o sentimento de pertencimento que atravessa o romance, seja no próprio título, seja
no comportamento e nas atitudes de Cecília. A ideia de lugar se circunscreve em torno dela,
em que pese a insistência por se dedicar a compor tal exposição mesmo tendo rompido com
Paulo Vaz e ter contraído novo matrimônio. As filhas complementaram a sua criação.
A perfazer a tríade de semelhante cotejo, eleva-se a memória, categoria que se
entranha nos personagens e na história da fundação de Lisboa, a ponto de constituir o
leitmotiv inspirador das telas de Paulo Vaz e Cecília. Reportando-nos novamente ao estudo de
Rogério Miguel Puga, “Ulisses funciona como um chavão cultural, numa referência erudita e
vaga em que os artistas se apoiam para representar a cidade com total liberdade e através de
alusões culturais à Antiguidade Clássica”. (PUGA, 2013, p. 304). Tanto a memória mítica,
quanto a herdada exercem poder significativo sobre o casal de amantes, de modo a
considerarem a presença de Ulisses como parte do inconsciente coletivo de Lisboa. Nada há
mais que se questionar sobre a existência ou não do herói grego. A ficção adentrou a história e
dela já não é mais possível sair. “O mito é o nada que é tudo”. Eis tudo.
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ENTRE- LUGARES215 NAS MEMÓRIAS E NO IMAGINÁRIO NA CONSTRUÇÃO
DA IDENTIDADE NOS ENTRE-DISCURSOS DE NAEL E LUIS
Cristiane de Mesquita Alves216
José Guilherme de Oliveira Castro217
Joyce Cristina Farias de Amorim218
Resumo: A memória é um dos principais fios que conecta um indivíduo ao passado a fim de buscar informações
para entender a construção de identidade, e reconstruí-la no presente, com perspectivas no futuro. Por meio das
sombras do passado, é-se capaz de desconstruir e reconstruir uma personalidade a partir do momento em que se
dispõe a narrar às reminiscências. E é com este intuito que se constrói este artigo, entender como a memória e o
imaginário se manifestam nos discursos de duas personagens da literatura de expressão amazônica, Luis
protagonista do conto O rebelde do escritor paraense Inglês de Sousa, e Nael do romance Dois Irmãos do
manauara Milton Hautom, com a finalidade de encontrarem sua própria identidade em um cenário de caos social
diferentes em que estão inseridos, quando vivenciaram os relatos.
Palavras- chave: Literatura Amazônica. Memória. Imaginário. Discursos compartilhados. Identidade.

Parar e lembrar...
Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao
passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para
tudo que veio antes ou depois. (Benjamin, 2012, p.p. 38-39).

A memória é um recurso responsável por permitir ao indivíduo “esta chave para tudo
que veio antes e depois” (BENJAMIN, 2012, p. 39) dos acontecimentos de sua própria
história para o mesmo compreender a formação de sua identidade como ser no mundo social.
No entanto, muitas vezes, há narrações em que pessoas não protagonizam de seus relatos,
vivem em torno das histórias de outras, mesmo sendo a voz portadora dos fatos e de certa
forma, donas das ações. (grifo nosso).
Nesses tipos de relatos, esses narradores ganham mais expressões, e são instigados a
pararem e anularem o presente, mesmo que temporariamente, dando espaço para que o
pensamento leve o espírito até o mundo do passado, firmando-se assim uma vida
contemplativa, segundo Bergson (1999), para buscarem captar fatos, imagens, recordações,
pistas que responderão dúvidas sobre suas inquietações, e que culminarão na formação de sua
identificação social no presente, consequentemente, no futuro. E, agora, as reminiscências
serão os sustentáculos para que os narradores se apoiem e partam em busca de certezas para
as respostas e compreensão de seus momentos presentes.
São nessas perspectivas e realidade que se enquadram Luis e Nael das narrativas
citadas. São eles os narradores de suas próprias histórias, no entanto, nas duas tessituras
selecionadas, eles não protagonizam de forma direta. Embora, os dois autores, façam parte de
contextos históricos e literários distintos, a maneira de narrar suas respectivas histórias os
aproximam magistralmente.
O termo Entre-lugares faz referência ao termo entre-lugar cunhado por Homi K. Babha em seu estudo
BHABHA, H. K. O local da cultura. Tradução Myriam Ávila et al. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
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No primeiro texto, O rebelde, narrativa do livro Contos Amazônicos (1893), do
paraense realista-naturalista Inglês de Sousa (1853-1918), o narrador Luis conta a história de
sua infância e da sua relação de amizade com o negro Paulo da Rocha, no período caótico de
revolta popular e política no Pará, que ficou conhecido como A Cabanagem (1835- 1840).
Essa relação de amizade ajuda o narrador/personagem ao longo da história a construir e a
entender a sua própria identidade.
No segundo texto, o narrador do romance Dois Irmãos (2000) do escritor manauara e
contemporâneo Milton Hatoum (1952), Nael, filho bastardo de um dos gêmeos protagonistas
do romance, relata a vida cotidiana de uma família libanesa em Manaus, na época da Ditadura
Militar no Brasil, a desconfiguração do espaço aquoso de Manaus na construção conturbada
da Zona Franca. O narrador conta os bastidores da vida dos outros e já na velhice, percebe
que também viveu nos bastidores da vida, e agora, depois de anos, pára e começa a lembrar o
que viveu para entender, assim como Luis, narrador do conto escrito por Inglês de Sousa,
também sua própria identidade.
Dessa forma, os dois narradores conduzem os leitores por fios memorialísticos e
imagísticos de suas lembranças no presente, adultos, para dizê-los o que se tornaram no tempo
presente em que os fatos chegaram a serem narrados, com o intuito, assim de criarem
perspectivas na vida futura.
1 OLHARES MEMORIALÍSTICOS E IMAGINÁRIOS SOBRE A LITERATURA NA
AMAZÔNIA EM DUAS VIAS
[...] tudo pode acontecer com aquelas águas que iam e vinham mornas e silenciosas.
(JURANDIR, 1991, p.17).219

Escrever sobre a região Amazônica já incuti, involuntariamente, no leitor, uma
sucessão de imagens que remetem à ideia de floresta, aspectos míticos, rios, uma alusão ao
elemento água, e porque não utilizar o termo aquonarrativa do professor e pesquisador Paulo
Nunes (2001), que diz que este signo povoa a mente do leitor quase que arbitrariamente.
(grifo nosso).
Isso se deve ao fato de
[...] Talvez a Amazônia impulsione esse olhar universal do escritor. Vejo nesta
região um emaranhado de símbolos, a começar pela simbologia própria da “floresta”
de todos nós, latino-americanos ou europeus, resultado de sonho de sair de si mesmo
à procura do “outro” que somos nós ainda, numa expressão dialética do próprio ser
(MEDEIROS, 1994, p.198).

Corroborando com o pensamento de Medeiros, esta ideia paisagística descrita acima
sobre o universo de floresta, também se verá nas duas leituras em discussão neste artigo,
embora uma delas, Dois Irmãos, passa-se na cidade de Manaus, em um espaço urbano, que
mesmo em um ambiente citadino, a água, o rio, este elemento símbolo do devaneio de acordo
com Bachelard (1996), ainda esteja presente nas falas e no imaginário de Nael. E de forma
muito mais intensa no discurso de Luis, do conto O Rebelde, por ser uma narrativa locada em
Óbitos, ter passagens por referências à Santarém, no vilarejo de Vila Bela, localidades em que
a água se infunde mais na mentalidade das pessoas, e consequentemente, mais no narrador
Luis.
Isso é interessante porque nos dois textos, este imaginário sobre a Amazônia serve
como um cenário único nas duas narrativas, apesar de uma ser escrita com espaços referidos
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ao Pará e outros a Manaus, a floresta será um dos palcos das encenações da memória para os
dois narradores. Para Presller:
A narrativa afeiçoa a história não só pelo recurso metafórico, mas também pelo
entretecido imaginário-ficcional à disposição livre do leitor que compreende melhor
a história, ou no contexto do discurso representativo-ficcional ou no contexto do
leitor crítico de cunho sociológico. (PRESLLER, 2012).

A presença dos acontecimentos históricos e os recursos memorialísticos e metafóricos
podem ser compreendidos como aperfeiçoamento das narrativas discutidos no Gunter
Presller, eles aparecem nos discursos dos dois narradores, como uma forma de explicar como
os ambientes sociais participam das recordações individuais e são também responsáveis por
criar símbolos dos imaginários das personagens. Nesse sentido:
O simbólico se faz presente em toda a vida social, na situação familiar, econômica,
religiosa, política etc. Embora não esgotem todas as experiências sociais, pois em
muitos casos essas são regidas por signos, os símbolos mobilizam de maneira afetiva
as ações humanas e legitimam essas ações. A vida social é impossível, portanto, fora
de uma rede simbólica. (LAPLANTINE & TRINDADE, 2012, p.6).

Esses símbolos como, a água, os rios, a floresta são elementos tão presentes nos
discursos das personagens de literatura amazônica. Eles são os representantes não só do
imaginário, mas também da própria identidade ribeirinha que se tem. Além disso, há uma
grande importância da memória coletiva e histórica da sociedade na formação da identidade e
da memoria no indivíduo. Para Halbwachs, elas estão:
Em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, não posso dizer que estive
sozinho, que estivesse refletindo sozinho, pois em pensamento eu situava neste ou
naquele grupo, o que eu compunha com o arquiteto e com as pessoas a quem ele
servia de intérprete junto a mim, ou com o pintor (e seu grupo), com a geômetra que
desenhou o mapa com um romancista. Outras pessoas tiveram essas lembranças em
comum comigo. Mais do que isso, elas me ajudam a recordá-las e, para melhor me
recordar, eu me volto para elas, por um instante adoto seu ponto de vista, entro em
seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois experimento ainda sua influência e
encontro em mim muitas das ideias e maneiras de pensar a que não me teria elevado
sozinho, pelas quais permaneço em contato com elas. (HALBWACHS, 2013, p.31).

Por este motivo, nas narrativas em discussão, os narradores dão também relevância
aos outros para por meio das falas das outras personagens, possa ser encontradas trilhas, teias,
pistas de lembranças, reminiscências que servirão para entrelaçar linhas que costurarão o
tecido de identidade dos narradores. Para o teórico alemão:
Essas imagens talvez não reproduzam muito exatamente o passado, o elemento ou a
parcela de lembrança que antes havia em nosso espírito talvez seja uma expressão
mais exata do fato- a algumas lembranças reais se junta uma compacta massa de
lembranças fictícias. Inversamente, pode acontecer que os testemunhos de outros
sejam os únicos exatos, que eles corrijam e rearranjem a nossa lembrança e ao
mesmo tempo se incorporem a ela. Em um e outro caso, quando as imagens se
fundem muito estreitamente com as lembranças e parecem tomar sua substância
emprestada a estas, é porque a nossa memória não estava como uma tabula rasa, e
nós nos sentimos capazes de nelas distinguir, por nossas próprias forças, como num
espelho turvo, alguns traços e alguns contornos (talvez ilusórios) que a imagem do
passado nos trazia. (Ibidem, p.32).
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Esses “testemunhos de outros sejam os únicos exatos” (Ibidem, p.32) são o que levam
Nael e Luis a contar todos os discursos das personagens que aparecem seja no romance, seja
no conto, aos leitores com o intuito de os guiarem na leitura e, também levar a compreender
porque eles (narradores) darão ao final das histórias relatadas as suas versões finais sobre os
fatos.
Em Dois Irmãos, Nael no final do primeiro capítulo do livro, diz “Eu vi esses olhos
muitas vezes, não tão acesos, mas tampouco baços. Apenas cansados do presente, sem acenar
para o futuro, qualquer futuro.” (HATOUM, 2000, p. 45), ou seja, o narrador já alerta o leitor,
que quem não sabe sua identidade, não tem olhos para o futuro sem se conhecer, isso o leva a
voltar às reminiscências, para que as mesmas o enveredam para as verdades de sua história,
porque ele só terá esperança no futuro, se conhecer seu passado e compreender seu presente.
Por este motivo, tem-se um discurso todo por meio das leituras das lembranças de outras
personagens, para que o narrador, depois de reflexões sobre as mesmas, costure essas linhas
do passado, forme sua identidade. “Cresci vendo as fotos de Yaqub e ouvindo a mãe dele ler
suas cartas.” (Ibidem, p. 61).
Fotos, cartas, anotações de Yaqub, cenas presenciadas pelos escândalos de Omar, os
conflitos que muitas vezes, ele mesmo, o narrador viu e outras que ele mesmo por vontade
própria não quis participar como “Eu não a vi morrer, eu não quis vê-la morrer” (Ibidem, p.
12), referindo a Zana, a matriarca da família libanesa, que era sua avó e nunca o assumiu
como deveria; ou em
Na velhice que poderia ter sido menos melancólica, ela repetiu isso várias vezes a
Domingas, sua escrava fiel, e a mim, sem me olhar, sem se importar com a minha
presença. Na verdade, para Zana eu só existia como rastro dos filhos dela.
(HATOUM, 2000, p. 35.).

Ou mesmo em leitura de sua mãe, Domingas, nas conversas com um dos gêmeos
Yaqub, ou com o patriarca da casa, Halim. Pessoas que são lembradas pelo narrador para
procurar quem de fato seria a portadora da verdade para que ele, Nael, soubesse de sua
verdadeira paternidade. “Adiei a pergunta sobre o meu nascimento. Meu pai, sempre adiaria,
talvez por medo” (Ibidem, p.133).
Além de suas idas e vindas ao longo da área portuária de Manaus, as descrições dos
casebres, das escolas populares, das tradicionais, os bares, as casa de show, as palafitas das
periferias manauaras, a presença dos militares na cidade até a derrubada do casarão de Halim,
existente aproximadamente da década de 1920 para ser construída uma grande loja, na era,
agora, do processo de industrialização de Manaus.
Por outra via, também há Luis, narra o conto O rebelde adulto, e rememora pessoas,
rios, conflitos políticos e populares que marcaram sua época em um período conturbador de
sua infância. Filho de português, apaixonado pelos ribeirinhos, mais especificamente por
outro imigrante do norte, o nordestino Paulo da Rocha, que outrora tinha sido um dos maiores
revolucionários da Revolta de 1817, Luis passa o relato todo, caracterizando como o velho do
outro mundo (SOUSA, 2005), procurando compreender o desdém do pai- europeu- português,
em não aceitar a aproximação do filho por aquele homem visto pelas beatas da Igreja como
um excomungado, também procura compreender a ação de um inimigo e suas razões no
período da Cabanagem, descrita como:
Naquele tempo nada causava mais horror à gente branca do que a cabanagem que
começava a lançar as garras sangrentas sobre as duas margens do Amazonas.
Inimigos encarniçados dos portugueses e dos maçons, os cabanos levavam a todas as
povoações os morticínios e o roubo, não respeitando velhos, crianças nem mulheres.
(SOUSA, 2005, p. 110).
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Pelas razões apresentadas acima, percebe-se que os narradores das duas tessituras
literárias, vão em busca das reminiscências de suas memórias, de suas experiências, recriam
pessoas e o espaço social em que as lembranças foram vividas, com a finalidade de buscar
entender qual sua identidade no presente. Mesmo inseridos em duas histórias oficiais do
Brasil, em épocas diferentes, Inglês e Hatoum conseguem emocionar o leitor em discursos,
carregados de dores, conflitos, inquietações existenciais, e ao mesmo tempo leva-o a se inserir
no relato narrado. Isso se deve graças “a literatura, diga-se, é espaço privilegiado para ler os
desconcertos do mundo, ela abre fissuras e faz nosso olhar desprender-se da monotonia, da
massificação da informação e da pretensa objetividade dos discursos oficiais”. (NUNES,
2001).
2 ENTRE MARGENS, IDENTIDADE, IMAGINÁRIO E CABANOS
A minha imaginação exaltava-se com a singularidade, ao mesmo tempo que uma
curiosidade feminina me impelia a buscar a última palavra em todos os segredos, a
razão de ser de todos os mistérios. (SOUSA, 2005, p. 100).

O rebelde é a narrativa mais extensa do livro Contos Amazônicos (1893) de Inglês de
Sousa (1853-1918). E se trata da história do narrador/personagem chamado Luis e sobre a sua
grande e conflituosa amizade com Paulo da Rocha. A narrativa tem como contexto histórico a
Cabanagem, um período sangrento que assolou o Pará de 1835 a 1840. Corrêa acrescenta que
a narrativa:
Embora esteja incluído no volume de contos, trata-se de uma novela. O título referese ao personagem Paulo da Rocha [...], em certa passagem da narrativa, é como o
Ulisses homérico que recobra sua juventude diante de seus inimigos. [...] Nessa
narrativa, ecoa o grito de guerra da Cabanagem: ‘—Mata, marinheiro, mata, mata!’.
(CORRÊA, 2004, p.p. 99-100).

Ao narrar sua história, Luis rememora a sua infância contando como a sua amizade
com o velho pernambucano começou e marcou a sua vida por inúmeros motivos, mas,
principalmente, por tê-lo salvo da morte. Voltando ao tempo, num período de quarenta anos,
Luis começa relatando quando viu Paulo da Rocha pela primeira vez e sobre a impressão
inexplicável que aquele homem lhe causara. As pessoas de Vila Bela tinham verdadeiro
horror ao pernambucano Paulo da Rocha, a quem chamavam o velho do outro mundo, mas
Luis admirava aquele homem. Sentia uma ligação muito forte por aquele senhor que
aparentava ter em torno de cinquenta anos, algo que nem o próprio Luis sabia explicar:
O velho ríspido e severo, era extremamente bondoso para comigo. Não sei que imã
oculto me atraía para aquele mulato de cabeça branca, de quem meus pais não
gostavam, e que inspirava a quase toda a população da vila uma antipatia mesclada
de horror. (SOUSA, 2005, p. 99).

Amizade inexplicável até para as pessoas de Vila Bela, pois segundo Luis, “[...] apesar
dessa enorme desproporção de idades, ligava-os uma amizade terna, inexplicável para toda a
gente” (Ibidem, p.99). Ao contrário das pessoas de Vila Bela, Luis construiu uma imagem de
Paulo da Rocha com a mesma ideia de um herói, cujo residia nas suas imaginações de
menino.
Foi isso mais ou menos o que senti a primeira vez que encontrei no meu caminho o
rebelde de 1817, temido e desprezado ao mesmo tempo. [...] Naquele pobre velho
uma voz oculta me indicara um herói das antigas lendas que a minha avó me
contava à luz mortiça da lamparina de azeite de andiroba, um homem como eu
sonhava nos meus devaneios infantis. (SOUSA, 2005, p.p. 100-101).
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Isso pode ser facilmente justificado nas palavras de Laplantine e Trindade de que:
[...] a imagem que fazemos de uma pessoa que conhecemos na atualidade ou no
passado de nossa existência, não corresponde ao que ela é para si, ou para outrem
que também a tenha conhecido, pois sempre é uma imagem marcada pelos
sentimentos e experiências que tivemos em relação a ela. Atribuímos a essa pessoa
qualidades físicas ou morais que, embora ela possa em parte possuir, são
aumentadas ou denegridas, mutáveis, transformadas e plenas de significados que lhe
fornecemos no percurso de nossas experiências e lembranças vividas e concebidas
nos encontros e desencontros que com ela estabelecemos. (LAPLANTINE &
TRINDADE, 2012, p.3).

A estranha amizade considerada inexplicável tanto para Luis quanto para toda a
sociedade de Vila Bela se dava por se considerar absurda a ideia de se imaginar qualquer
relação amigável entre aquele que representaria o colonizador e aquele que se configuraria no
colonizado, ou seja, Luis era de descendência portuguesa e Paulo da Rocha, mulato/cabano, o
que consequentemente interfere diretamente na vida de Luis, desencadeando uma crise, um
conflito dentro do seu processo identitário. Pois, pensando a partir da questão lógica da
história, como seria possível estes tornarem-se amigos, quando na verdade deveriam ser
inimigos? Luis, desde o início revela que o contraditório sempre o atraía. Via-o como herói.
Não conseguia vê-lo como inimigo.
O paradoxo é algo marcante nesta relação de amizade, tanto do ponto de vista
histórico, quanto pelo ponto de vista do próprio narrador. Do ponto de vista do narrador, este
descreve que “tudo no velho do outro mundo contribuía para o excitar a imaginação e avisar o
afeto que o inspirava [...] tudo o indicava no pernambucano um personagem ideal fantástico,
como ele imaginava os seus heróis”. (SOUSA, 2005, p. 101). Luis sempre viveu “em
contradição de sentimentos e de ideias com os que o cercavam” (Ibidem, p. 100). Já do ponto
de vista histórico, o que se percebe é, claramente, a ideia de ódio entre os cabanos e os
portugueses que iniciou com a colonização, ou seja, historicamente falando, “o certo é que o
branco e o caboclo se haviam jurado um ódio eterno” (Ibidem, p. 110). Esse ódio é claro e
vivo na relação entre o cabano Matias Paxiúba e o branco/português Luis Guilherme da
Silveira:
Matias Paxiúba, o brasileiro, e Guilherme da Silveira, o marinheiro, tinham-se
sempre encontrado inimigos – desde a primeira vez que se viram parecia que todo o
ódio das duas raças, a conquistadora e a indígena, se tinha personificado naqueles
dois homens, cujos nomes eram grito de guerra de cada um dos partidos adversos.
(SOUSA, 2005, p. 111).

Enquanto que na relação entre Paulo da Rocha e Luis, estava vivo apenas na memória
deste último, cujo vivia um conflito interior. Pois, Luis estava completamente encantado e
admirava-se cada vez mais por Paulo da Rocha, mas isso mudou quando o velho do outro
mundo revelara ser um cabano. Luis ficou em crise, pois essa revelação abalara a amizade
com Paulo da Rocha, no sentido de que como ele poderia ser amigo daquele homem,
considerando ser Luis, português? Na verdade a história rememorada por Luis era permeada
por contradições. Além da amizade entre um descendente de português e um
mulato/cabano/rebelde, houve a situação de que o pároco, que era português, acreditar que a
salvação das pessoas de Vila Bela estava nas mãos de Paulo da Rocha, e ao saber que este era
cabano, ficou tomado de horror. Luis, tomado por uma consciência de colonizador, agora
estava em crise, e considerava um verdadeiro absurdo todo aquele discurso do “mulato que
falava em igualdade de raças, em tirania e crueldade dos brancos” (SOUSA, 2005, p. 110). O
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paradoxo retornava mais vez ao discurso de Luis e a crise de identidade, tão discutida por
Hall (2000), instaurava-se sobre Luis:
Apesar da simpatia que sentia pelo velho, as suas ideias, os seus sentimentos,
contrariavam por tal forma os preconceitos da minha educação, que eu me sentia
indignado pela amizade que, apesar de tudo, lhe dedicava. Envergonhava-me a
admiração respeitosa que lhe faltava. (SOUSA, 2005, p. 110).

Outra questão era a de que, a ideia de que Paulo da Rocha representava maus
presságios era tão forte que certa vez o pai de Luis encontrara com o mulato à porta de sua
casa, ficara completamente assustado, pois entendia que aquela situação representara que
alguma desgraça estava por vim, no caso a própria morte de Guilherme da Silveira.
Com a invasão dos cabanos na casa de Luis, o menino sentindo-se sozinho, foi
encontrado por Paulo da Rocha e depois deste esclarecer-lhe o ocorrido com seus pais, Luis
começou a sentir que “o antigo ascendente que sobre ele exercia o pernambucano foi-se
apoderando de novo do seu espírito. Começou a ter confiança” (SOUSA, 2005, p. 115).
Toda a narrativa é narrada construindo no leitor ora impressões positivas, a favor dos
portugueses, ora essas impressões recaíam sobre a situação e o objetivo dos cabanos.
Impossível não se comover com a situação de Luis e sua família, bem como não se pode
ignorar “as causas da cabanagem, a miséria originária das populações inferiores, a escravidão
dos índios, a crueldade dos brancos, os inqualificáveis abusos com que esmagam o pobre
tapuio, a longa paciência destes” (Ibidem, p. 120), bem como sabiam estes “que enquanto
durasse o predomínio despótico do estrangeiro, [...] continuariam vítimas de todas as
prepotências, pois que eram brasileiros e como tais condenados a sustentar com o suor do
rosto a raça dos conquistadores” (Ibidem, p. 121).
Mesmo com tantas provas de amizade, a dúvida sempre perseguia Luis. Sempre
acreditava que em algum momento o velho do outro mundo o levaria para a morte. A história
narrada por Luis sobre a sua própria vida se reforça na ideia de que “o imaginário rompe com
as fronteiras do tempo e do espaço”. (LAPLANTINE & TRINDADE, 2012, p.14). E assim
com o passar dos anos, Luis já formado e tendo se tornado juiz municipal e delegado de
Óbidos, durante uma visita, conversava com o comandante do forte, descobriu que o seu
velho amigo encontrara-se preso e ao encontrá-lo no cárcere, Luis, já adulto, sentiu uma
estranha emoção a apoderar-se dele. Dois dias depois de conseguir a liberdade, o velho do
outro mundo morrera em seus braços, “voou aquela sublime alma para o céu sem murmurar
contra os seus algozes” (SOUSA, 2005, p. 140), mas a memória daquele homem viveu para
sempre no coração de Luis.
Compreende-se aqui que a amizade entre os dois principais personagens predominara,
e prevaleceu sobremaneira aos seus preconceitos, as suas dores, as suas origens, as suas
vontades. Uma amizade que nasceu de uma maneira estranha e inexplicável sobreviveu ao
tempo. E sobreviveu graças à vontade e à necessidade que Paulo da Rocha sentiu em cumprir
a qualquer custo a promessa que fizera ao pai de Luis, de defender o menino de seus
sanguinários inimigos. Quanto ao menino Luis essa amizade prevaleceu, pelo sentimento que
se reforçou de admiração, mas principalmente pela gratidão ao seu velho amigo. A identidade
de Luis se construiu, se alicerçou no contraditório.
3 NO PORTO DO PORTO DO NEGRO
Me dá raiva comentar certos episódios. E, para um velho como eu, o melhor e
recordar coisas, tudo o que me deu prazer. É melhor assim: lembrar o que me faz
viver mais um pouco. (HATOUM, 2000, p.71).
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Assim como Luis, protagonista de O rebelde, Nael de Dois Irmãos, também vive um
conflito contraditório sobre sua identidade, não a de ribeirinho ou de europeu presente no
conto de Inglês de Sousa, mas a de quem seria filho. Uma certeza ele tinha, era filho de um
dos gêmeos, filhos do dono da casa em que sua mãe, Domingas era a índia, a criada. Toda a
narrativa é assim rememorada por este curumim de Manaus, que nasceu e cresceu no velho
casarão árabe, nas proximidades do porto de Manaus, às margens do Rio Negro. Nael tem
uma vida atribulada por sua dúvida, e seu conflito aumenta quando ele é reconhecido apenas
como mais um criado da casa onde nasceu, onde está um dos homens que poderia ser o seu
pai, Omar, (o caçula, o boêmio, o namorador de putas e irresponsável) ou Yaqub (o estudioso,
o bem sucedido, o engenheiro, o homem de família, casado e morador de São Paulo.).
Como suas dúvidas não são respondidas por ninguém, Nael, vive pelas ruas, pelos
canais que cortam o centro e a periferia de Manaus, sempre fazendo mandados ou afazeres
domésticos que Zana- a matriarca árabe- ou os vizinhos árabes lhes mandam, ou
simplesmente passear ou ir atrás de Halim, patriarca da família, que depois de velho, não
parava em casa e só vivia no porto ora bebendo, ora jogando com os amigos pescadores,
peixeiros, boêmios dentre outros, o romance não traz quem seria o pai do narrador, há
interpretações dúbias, a mais possível seria, Nael ser filho de Omar, por mais que o narrador
não o suportasse.
Paralelo ao conflito individual de Nael, a cidade também vivencia o seu. E uma das
cenas que marca esta troca de identidade de Manaus é descrita assim
Numa tarde que ele escapara logo depois da sesta, eu o encontrei na beira do Rio
Negro. Estava ao lado, cercado por pescadores [...]. Assistiam atônitos à demolição
da cidade flutuante. Tudo se desfez num só dia, o bairro desapareceu. [...] às
vésperas do natal de 1968. Ele sabia que Manaus se tornara uma cidade ocupada. As
escolas e os cinemas tinham sido fechados, lanchas da Marinha patrulhavam a baía
do Negro, e as estações de rádio transmitiam comunicados do Comando Militar da
Amazônia. (HATOUM, 2000, p. 198).

Quando os militares invadiram a cidade e destruíram a zona portuária para trazer a
inovação do progresso, a cidade flutuante, como assim é referenciada Manaus no romance de
Hatoum, Nael vive em uma Manaus em caos político e social assim como Luis vive em um
Pará com condições semelhantes, embora em épocas distintas. Além dos dois narradores
alimentarem suas histórias com as descrições e condições físicas e geográficas de suas
cidades, também o imaginário amazônico povoa a mente dos mesmos, isso se deve ao fato de
o imaginário representar:
O processo do imaginário constitui-se da relação entre o sujeito e o objeto que
percorre desde o real, que aparece ao sujeito figurado em imagens, até a
representação possível do real. Esse possível real consiste na potencialidade, no
conjunto de todas as condições contidas virtualmente em algo. Nesse sentido, o
imaginário não apenas previne situações futuras, como em sua atividade
antecipatória orienta-se para um porvir não suspeitado, não previsto. A
determinação deste futuro virtual é acometida por uma imaginação transgressora do
presente dirigida à consecução de um possível não realizável no presente, mas que
pode vir a ser real no futuro. ((LAPLANTINE & TRINDADE, 2012, p. 9)

No romance esse imaginário virtual (grifo nosso) definido acima por Laplantine e
Trindade é refletido na floresta para além da zona portuária de Manaus, no conto, nas próprias
histórias em que o velho Paulo da Rocha conta a Luis, bem como no próprio rio que Luis
sempre está usando de transporte em sua fuga para não ser mais uma vítima do grupo
Cabanos retratado no conto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das argumentações apresentadas ao longo do corpo das três partes que
compuseram este artigo, chega-se a duas conclusões fundamentais como resultados desta
comunicação que se fez ao aproximar duas obras literárias em espaços literários e históricos
distantes. A primeira quanto à questão do imaginário como vetor intrínseco direto e
indiretamente presente nas duas narrativas, e esse imaginário representado de forma muito
nítida na exemplificação dos elementos águas, seja porto, rios, barcos, floresta dentre outros,
presentes ao longo dos dois textos; a segunda, deve-se a presença primordial da memória
como recurso indispensável para ser usado na formação da identidade.
Ao ter se comparado os dois textos, teve-se a ideia intencional de demonstrar como os
textos têm rasgos memorialísticos e identitários semelhantes, mesmo que Dois Irmãos venha
da publicação de 2000 e O rebelde de 1893.
Isso sem dúvida se deve ao fato desses autores comungarem de uma mesma região
propícia a instigar a criação de mais belas obras que confluem para ter como temáticas as
questões do imaginário mítico amazonense de uma forma geral, habitado por simbologias que
têm o elemento água como principal, graças à quantidade escandalosamente e abençoada do
mesmo na geografia dessa região.
Portanto, Luis e Nael são de forma geral mais dois representantes da comunidade
aquosa que habita no imaginário de todo vivente as margens ou dentro dos rios da Amazônia,
seja na cidade ou não, e todos têm a mesma identidade moldada por este imaginário.
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DIFERENTES USOS DO GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO
MARANHÃO
Ana Maria Sá Martins220
Resumo: Ao investigar os fenômenos linguísticos referentes ao gerúndio, adotamos as noções teóricas de base
gerativista de Chomsky (1986). Neste artigo, discutiremos sobre os diferentes usos do gerúndio no latim, no
português europeu e no português do Brasil. Para a discussão do fenômeno linguístico, utilizamos conceitos de
Campos (1972; 1980) - gerúndio no latim; Lobo (2001; 2003) - gerúndio no português europeu e Cunha &
Cintra (1985) - gerúndio no português do Brasil, com o objetivo de melhor compreender a origem dos usos
atuais do gerúndio no português do Maranhão, objeto de pesquisa da tese de nossa autoria intitulada Traços de
aspecto subjacentes aos diferentes usos do gerúndio . Nesse intuito, procuramos mostrar o emprego das formas
gerundivas, segundo esses autores, apontando explicações contundentes. Assim, colaboramos para uma
reafirmação teórica para as manifestações dos usos atuais do gerúndio no português do Maranhão, procurando
contribuir para o acréscimo de novas possibilidades de interpretações para as orações gerundivas, visando a uma
análise mais incisiva dessas construções oracionais.
Palavras-chaves: Gerúndio. Construções oracionais. Português no Maranhão .

INTRODUÇÃO
O gerúndio é tradicionalmente classificado como uma forma nominal do verbo e
apresenta-se como um tipo de construção linguística de natureza polissêmica. Pode ocorrer
em vários contextos e possibilitar variadas leituras semânticas, que refletem os diferentes
traços linguísticos subjacentes ao uso dessa forma nominal. Tais características particulares
do gerúndio despertam curiosidade e seu estudo, orientado pela busca de uma explicação para
tal comportamento, ganha relevância. Essa é a temática tratada nesta pesquisa. Este trabalho
tem por objetivo investigar os principais usos atuais do gerúndio no português do Maranhão.
Incialmente, apresentamos um breve histórico sobre os estudos relativos ao gerúndio no latim,
no português europeu e no português do Brasil (doravante PB), tomando por base as
pesquisas de Campos (1972; 1980), Lobo (2001; 2003) e a proposta de Cunha & Cintra
(1985).
Ao investigar os fenômenos linguísticos referentes ao gerúndio, adotamos as noções
teóricas de base gerativista de Chomsky (1986), considerando que essa teoria põe em
evidência o conjunto de traços linguísticos que são significativos para o sistema linguístico.
Na proposta gerativista, a faculdade da linguagem é entendida como um sistema autônomo
específico da mente humana. Essa faculdade natural do ser humano é composta por módulos
distintos que lidam com diferentes tipos de informação linguística. Nessa visão modular da
mente, a linguagem é entendida como um sistema cognitivo formado por princípios
determinados biologicamente e comuns a todo ser humano. Esses princípios universais
constituem a Gramática Universal (GU), estado inicial da gramática de todo indivíduo. O
estado final constitui a gramática de uma língua específica, ou língua interna (Língua – I), que
se forma a partir da interação dos princípios universais com os dados da língua aos quais o
indivíduo é exposto.
Vale salientar que os princípios são universais, mas podem ser parametrizados, uma
vez que podem dispor de duas possibilidades de serem fixados, dependendo dos estímulos
linguísticos a que o indivíduo é exposto. Dentro dessa abordagem gramatical gerativista,
deve-se levar em conta a existência, no dicionário mental, de categorias lexicais e funcionais.
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As principais categorias lexicais são as seguintes: Nome (N), Verbo (V), Adjetivo (A) e
Preposição (P).
As categorias lexicais podem ser definidas pela combinação de traços como [+/- N] e
[+/- V], associada à capacidade de determinar a seleção semântica (s – seleção) de seus
argumentos (CHOMSKY, 1999). Assim, tais categorias podem ser caracterizadas do seguinte
modo: N= [-V, +N]; V= [+V, -N]; A= [+N, +V] e P= [-N, -V]. Cada uma dessas categorias
lexicais constitui o núcleo dos seguintes sintagmas: sintagma nominal (NP221), sintagma
verbal (VP), sintagma adjetival (AP) e sintagma preposicional (PP). Vale ressaltar que cada
um dos sintagmas lexicais pode ser constituído exclusivamente por seu núcleo, com exceção
do sintagma preposicional que, além do núcleo, deve conter, obrigatoriamente, um
complemento. A seguir, abordamos os pressupostos teóricos da proposta de Campos
(1972;1980), sobre o gerúndio no latim.
1. GERÚNDIO NO LATIM
Campos (1972, p.383), ao observar o conjunto das línguas indo-europeias, postula que
“o gerúndio é uma forma particular da língua latina, enquanto outras formas nominais como o
gerundivo e o particípio presente têm uma amplitude maior dentro do conjunto dessas
línguas”.
A autora salienta, ainda, que o latim não possuía flexão do infinitivo, conhecida em
outras línguas indo-europeias como o grego, por exemplo. Em lugar do infinitivo latino, havia
um conjunto de formas nominais no latim: o gerúndio (forma nominal substantiva, que
pertencia à voz ativa e possuía flexão de quatro casos: genitivo, dativo, acusativo e ablativo);
o gerundivo (forma nominal adjetiva, que pertencia à voz passiva e se flexionava como os
adjetivos de primeira classe); o supino em –um e –u (formas nominais de uso menos genérico
que o gerúndio e o gerundivo, reservadas para determinadas construções).
O gerúndio e o gerundivo diferem-se quanto ao uso, pois o primeiro é usado em
construções intransitivas e o último, em construções transitivas diretas. Contudo, essa
distinção não é constante nem absoluta: “quando o objeto for representado por um pronome,
na forma neutra, ou por um adjetivo, usa-se o gerúndio em vez de gerundivo” (CAMPOS,
1972, p. 384), conforme o exemplo (1), abaixo222:
(1)
“Vtetur utroque; sed altero in narrando aliquid uenust, altero”...
Or., XXVI, 87)
“Usará ambos, mas um expondo algo com elegância, o outro”...

(Cic.,

Quanto ao emprego do gerúndio e do gerundivo, nos vários casos de declinação, temos
a seguinte distribuição, segundo Campos (1972):
a)
No genitivo e no ablativo sem preposição, é facultativo o uso de uma ou de
outra forma quando há objeto; não havendo, só se emprega o gerúndio, conforme exemplo
(2), abaixo:

Considerando que as diferentes categorias e núcleos lexicais e funcionais têm representação consagrada na
literatura através das siglas do inglês, neste trabalho, optamos por adotá-las: para o sintagma verbal, VP; para o
sintagma nominal, NP; para o sintagma adjetival, AP e para o sintagma preposicional, PP. Os sintagmas
funcionais: sintagma flexional; sintagma complementizador; sintagma determinante; sintagma de negação e as
categorias funcionais tempo e concordância serão representados por IP, CP, DP, NegP, Tense e Agr,
respectivamente.
221
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Todos os exemplos utilizados nesta seção (1.1) foram retirados de Campos (1972; 1980).
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(2)
Tum Caesar: Equidem, inquit, Crasse, ita sum cupidus... te.... audiendi
…(Cic., De Or., II, 4, 16)
“Então disse César: na verdade, Crasso, estou tão desejoso ouvindo-te...” (gerúndio,
genitivo, com objeto direto).

b)
No acusativo e no ablativo preposicionados, no genitivo precedido por causa e
gratia e no dativo, emprega-se o gerúndio quando o verbo não tem objeto e o gerundivo
quando o verbo se constrói com objeto, conforme o exemplo (3), abaixo:
(3)
... quas ego mihi semper in administranda república proponens animum et
mentem mean ipsa cogitatione hominum excellentium conformabam. (Cic., Pro
Arch, VI, 14)
“... e eu, colocando-os sempre diante de mim administrando a república, moldava o
meu espírito e a minha mente no próprio pensamento destes homens excelentes”
(gerundivo, ablativo preposicionado, com objeto).

Dentre as formas nominais (gerúndio, gerundivo e supino) que constituíam a flexão do
infinitivo no latim, somente o ablativo do gerúndio permaneceu nas línguas românicas,
embora não mais empregado como parte dessa flexão. Assim, para suprir essa lacuna, essas
mesmas línguas utilizavam-se do infinitivo preposicionado (Idem, Ibidem, p.385), conforme
exemplo (4), abaixo:
(4)
“Sufficit enim monacho duas túnicas et duas cucullas habere propter lauare
ipsas res”... (Regra de S. Bento, 55, p. 600-601).
“Com efeito, basta ao monge ter duas túnicas e duas capas, por causa das noites e
para levá-las”...

O ablativo do gerúndio destaca-se entre os demais casos desde o período arcaico, uma
vez que foi empregado com maior frequência desde a fase mais remota do latim. Ribezzo &
Weerenbeck (1926) acreditam que “este tenha sido o caso original, a partir do qual se
desenvolveram os demais” (RIBEZZO & WEERENBECK apud CAMPOS, 1980, p.12). No
período clássico, o ablativo do gerúndio indicava o meio ou o instrumento com que se realiza
a ação. Segundo Campos (1980), esse pode ter sido seu sentido original, porque é com essa
conotação que foi encontrada a maior parte dos exemplos do período arcaico e clássico,
conforme o exemplo (5) abaixo:
(5)
Tu coniux, tibi faz animum temptare precando.
“Quanto a ti, esposa, podes sondar teu espírito suplicando” (Vg., E., IV, 113).

Quanto ao particípio presente, de igual modo ao passado e ao futuro, é definido como
“uma forma adjetiva do verbo, que se refere sempre a um determinado termo da oração ou
ainda pode formar construções com sujeito próprio – o ablativo absoluto” (CAMPOS, 1972,
p.386). Exprime todas as circunstâncias da ação principal, como: tempo, causa, concessão e
modo, conforme o exemplo (6) abaixo:
(6)
– At us oculus, sic animus se nom uidens alia cernit (Cic.,Tus., I, 27, 67).
“– Mas, como olho, assim é a alma, embora não se vendo, distingue as outras
coisas”.

Em síntese, Campos (1972; 1980), ao apresentar o uso do gerúndio no latim, utiliza-se
de textos retirados de obras latinas clássicas. Trata-se, portanto, de um corpus do latim
clássico escrito. Com essa proposta, a autora explicita a função exercida pelo gerúndio nessa
fase demonstrando que, uma vez que o latim não possuía flexão do infinitivo, havia, em lugar
do infinitivo, três formas nominais: o gerúndio (casos: genitivo, dativo, acusativo e ablativo),
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o gerundivo e o supino. Portanto, a função do gerúndio, no latim, era de completar a flexão do
infinitivo.
Observamos, ainda, que o ablativo do gerúndio foi a forma empregada com maior
frequência no latim clássico desde o período arcaico e a única que permaneceu nas línguas
românicas. Vale destacar, também, que essa forma nominal era empregada tipicamente com
um valor: de meio ou instrumento através do qual se realizava a ação. Para exprimir todas as
outras circunstâncias (tempo, modo, causa, concessão) que acompanhavam a ação principal,
empregava-se o particípio presente. A distinção nítida existente entre as formas do ablativo
do gerúndio e do particípio presente desaparece a partir do período imperial, tornando-se
comum o uso de uma forma pela outra.
A referida proposta serviu de base para compor a revisão da literatura nesta pesquisa,
que visa a investigar os usos atuais do gerúndio no português do Maranhão. Na próxima
seção, serão apresentados os fundamentos teóricos sobre os usos do gerúndio no português
europeu.
2. GERÚNDIO NO PORTUGUÊS EUROPEU
Lobo (2001) faz um estudo sobre o gerúndio no português europeu considerando
essencialmente seus aspectos sintáticos. Segundo essa autora, o gerúndio classifica-se em três
grandes grupos. O primeiro é chamado Gerúndio em complexos verbais (as construções
perifrásticas). Os verbos que compõem o primeiro grupo podem ocorrer após um verbo
auxiliar ou aspectual como estar, continuar, vir, ir, com os quais formam uma unidade
sintática mais ou menos coesa, conforme o exemplo (7) abaixo. Para melhor demonstrar os
tipos de gerúndio foram utilizados os mesmos exemplos retirados de Lobo (2001):
(7)

O Zé está brincando no jardim.

O segundo tipo de gerúndio é o predicativo, por vezes equivalente a um predicado
secundário. Pode-se dividir em: gerúndio predicativo do sujeito, modificando o sujeito
gramatical, como em (8), e gerúndio predicativo do objeto, modificando o objeto direto, em
construções com verbos perceptivos ou de representação equivalentes às construções de
infinitivo preposicionado, como se pode observar em (9):
(8) O Zé entrou em casa cantando.
(9) O Zé ouviu o Paulo cantando.

O gerúndio predicativo, ressalta a autora, pode ocorrer, ainda, em orações
independentes descritivas223ou exclamativas, como em (10) e (11), respectivamente, ou num
DP224 com qualquer função gramatical na frase, como em (12):
(10) Figo chutando a bola para Zacarias.
(11) Os meninos dormindo a esta hora! Não posso acreditar.
(12) [A cara da Ana olhando para o José] não engana ninguém.

E o terceiro grupo apresentado pela autora é o gerúndio em orações adjuntas, que
também pode-se distinguir em três tipos: (i) de predicado ou integradas, como em (13), (ii) de
frase ou periféricas, como em (14), e (iii) de posterioridade ou coordenadas, que se
223
As orações gerundivas independentes sem caráter exclamativo só parecem ser possíveis quando o falante tem
presente um suporte visual – acontecimento real ou imagem (LOBO, 2001).
224

DP refere-se ao sintagma determinante, conforme representação dessa categoria na literatura do inglês.

675

caracterizam por ocorrerem sempre em posição final por serem normalmente interpretadas
como posteriores relativamente à matriz e não terem uma interpretação semântica de tipo
adverbial, sendo antes parafraseáveis por uma oração de tipo coordenado, como em (15).
(13) Os ladrões arrombaram a porta usando um maçarico.
(14) a. Tendo chegado atrasado, o Zé só encontrou lugar na última fila.
b. O Zé só encontrou lugar na última fila, tendo chegado atrasado.
(15) a. Os bandidos escaparam à polícia, só tendo sido identificados dois dias
depois.
b. Os bandidos escaparam à polícia, e só foram identificados dois dias depois .

Lobo (2001) ressalta, ainda, que o gerúndio pode igualmente ocorrer de forma muito
restrita em contextos imperativos, como em (16): Andando!
Segundo Lobo (2001), a sintaxe das orações gerundivas do português europeu pode
ser resumida nas seguintes ideias:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Quanto à estrutura, as gerundivas de frase ocupam posições periféricas altas (CP
ou IP), uma vez que podem preceder um constituinte interrogativo em Spec, CP
matriz. Já as gerundivas de predicado são adjuntas a posições baixas (VP). Isso é
mostrado pelo teste do escopo da negação (nó funcional acima de VP), e ainda
pela diferente marcação prosódica aparentemente associada a cada um dos tipos de
adverbiais. A possibilidade da gerundiva de frase preceder um constituinte
interrogativo em Spec, CP matriz é outro argumento em favor da adjunção a CP
desse tipo de gerundiva, como em (17): Estando o Pedro com febre, quem fica a
tomar conta dele?
As gerundivas poderão estar adjuntas a IP, ou eventualmente a um nó CP mais
baixo (na hipótese de CP recursivo), já que podem ocupar a posição inicial em
uma encaixada, como em (18): O João acha que, estando todos de acordo, (que)
poderemos terminar a reunião.
Em posição final, as gerundivas adjuntas de predicado podem ser tomadas como
adjuntas a VP. Em posição inicial, essas orações são geradas nessa posição e
assumem condições semelhantes às gerundivas de frase.
Quanto à interpretação, as gerundivas de frase admitem tipicamente valor
pressuposicional, o que não ocorre com as gerundivas de predicado.
Às orações gerundivas são atribuídos diferentes valores semânticos em
consequência dos seguintes fatores: a posição estrutural ocupada, a ausência de
conector, e a relação estabelecida com o tempo da matriz225.
As gerundivas de predicado parecem ser mais dependentes (temporalmente e
semanticamente) da oração matriz, o que proporciona um maior número de
restrições internas e não podem ter uma leitura com valor de causa.

Diante do exposto acima, verificamos que Lobo (2001; 2003) apresenta uma proposta
de classificação para o gerúndio do português europeu falado bastante consistente,
considerando, sobretudo, seus aspectos sintáticos. Para tanto, a autora faz uma descrição da
distribuição sintática do gerúndio no português europeu e das propriedades sintáticas
manifestadas por diferentes classes de gerundivas. Ressaltamos, ainda, a possibilidade de se
fazer o mesmo tipo de análise para o português do Maranhão, uma vez que as construções
gerundivas utilizadas pela autora poderiam ser utilizadas no PB (com exceção da construção
O comportamento das condicionais e dos temporais precisa ainda de alguma reflexão, já que seu estatuto
como adverbial de frase ou de predicado nem sempre é claro (LOBO, 2001).
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“estar” + a + infinitivo que em alguns casos figura no lugar de uma construção gerundiva). Na
seção seguinte, apresentamos o gerúndio no português do Brasil, numa abordagem
tradicional.
3. GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL
O estudo relacionado ao gerúndio nas línguas românicas é bastante vasto, sobretudo se
considerarmos desde sua gênese no latim clássico. Nesta seção, porém, nos limitamos a
apresentar alguns usos do gerúndio do português do Brasil, doravante PB, na perspectiva da
Gramática Tradicional.
Vários tipos de classificação para o gerúndio têm sido apresentados nas gramáticas
através dos tempos. Há, porém, em todas elas um traço em comum: as orações constituídas de
gerúndio licenciam um processo de subordinação e se configuram como orações subordinadas
adverbiais ou adjetivas.
Neste trabalho, nos concentramos na classificação proposta por Cunha & Cintra226
(1985) para a análise das formas de gerúndio. Segundo esses autores, o gerúndio é uma forma
nominal do verbo que apresenta o processo verbal em curso e desempenha a função de
advérbio ou de adjetivo, caracterizando-se por não poder exprimir por si nem o tempo nem o
modo, pois o seu valor temporal e modal depende do contexto em que aparece.
Em síntese, para os autores acima citados, são três as formas do gerúndio em
português: a forma simples (lendo, por exemplo), a composta (tendo ou havendo lido, por
exemplo), além do gerúndio perifrástico (estava lendo, por exemplo). A forma perifrástica é
formada por um verbo auxiliar combinado à forma nominal de gerúndio do verbo principal.
Vale salientar que essa forma gerundiva equivale ao gerúndio em complexos verbais, na
terminologia de Lobo (2001).
A forma composta é formada pelo verbo “ter” ou “haver” no gerúndio combinado à
forma nominal do particípio do verbo principal e indica uma ação com significação aspectual
concluída anteriormente à do verbo da oração principal, o que pode ser visualizado nos
exemplos em (19) e (20), abaixo:
(19) Não tendo conseguido dormir, fui escaldar um chá na cozinha e dei de cara com
a Rosa e a Idalina. (O. Lara Resende, BD, p. 112)
(20) Sem que eu soubesse, ela acabava de chegar do Rio, havendo regressado às
pressas, por causa de complicações políticas. (C. dos Anjos, M, p. 126)

De acordo com o exposto acima, verificamos que Cunha & Cintra (1985) apresentam
uma análise bastante ampla das construções gerundivas, demonstrando os vários contextos em
que essas construções podem ocorrer. Assim, para esses autores, no que se refere à forma, o
gerúndio no PB apresenta-se sob as formas simples, composta e perifrástica. No que se refere
à função, pode exprimir valor de adjetivo ou de advérbio. As gerundivas adverbiais podem
exercer valor circunstancial de tempo, causa, concessão ou condição, como nos exemplos
(21), (22), (23) e (24), respectivamente:
(21) Passando hoje pela porta do meu compadre José Amaro, ele me convidou para
tomar conta de sua causa. (J. Lins do Rego, FM, 279)
(22) Pressentindo que as suas intenções haviam sido adivinhadas, Macedo tentou
minorar a situação. (Ferreira de Castro, OC, I, 89)
(23) Aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear com outros rapazes, e
não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. (Machado de Assis, OC, I, 735)
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Todos os exemplos ilustrados na seção 3 foram retirados de Cunha & Cintra (1985).
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(24) Metendo o barco pela terra dentro, é mesmo possível ir mais além. (M. Torga,
p. 86)

E, quando o gerúndio é colocado ao lado da oração principal, trata-se de um adjunto
adverbial de modo, segundo os mesmos autores, como no exemplo (25): Maciel ouvia
sorrindo. (Machado de Assis, OC, II, p. 506) Vale destacar que o mesmo exemplo equivale ao
gerúndio adjunto de predicado, na proposta de Lobo (2001).
De acordo com o exposto acima, verificamos que Cunha & Cintra (1985) apresentam
uma análise bastante ampla das construções gerundivas, demonstrando os vários contextos em
que essas construções podem ocorrer. Assim, para esses autores, no que se refere à forma, o
gerúndio no PB apresenta-se sob as formas simples, composta e perifrástica. No que se refere
à função, pode exprimir valor de adjetivo ou de advérbio. As gerundivas adverbiais podem
exercer valor circunstancial de tempo, causa, concessão ou condição. E, quando o gerúndio é
colocado ao lado da oração principal, trata-se de um adjunto adverbial de modo, segundo os
mesmos autores.
A forma simples expressa uma ação aspectual em curso que pode ser anterior ou
posterior à do verbo da oração principal ou concomitante a ela. Já a forma composta exprime
uma ação aspectual concluída anterior à ação do verbo da oração principal. Além dessas duas
formas, o gerúndio pode, ainda, formar perífrases com verbos de repouso e de movimento.
No tocante à função, o gerúndio desempenha funções exercidas pelo advérbio (quando
modifica um verbo, acrescentando-lhe uma circunstância): “metendo o barco pela terra
dentro, é mesmo possível ir mais além” ou pelo adjetivo (quando modifica um substantivo ou
palavra substantivada): “Ouvia-se o cantar de carros de boi, chorando, de muito longe”
(CUNHA & CINTRA, 1985).
Vale ressaltar que os autores acima citados apresentam uma proposta de classificação
para as orações gerundivas adverbiais, considerando seus aspectos semânticos que se mantêm
até os dias atuais. São eles: valor de tempo, causa, modo, condição e concessão. A referida
proposta serviu de base para a análise que desenvolvemos nesta pesquisa, sobre as formas de
gerúndio encontradas nos dados analisados do português do Maranhão.
Para a realização deste trabalho, foram selecionados oito informantes residentes e
domiciliados em São Luís Maranhão, com baixa escolaridade, divididos pela faixa etária em
dois grupos: 18 a 30 anos (dois homens e duas mulheres) e 50 a 62 anos (dois homens e duas
mulheres).
As entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a abril de 2013. O conteúdo
explorado girou em torno de atividades ou eventos significativos para os informantes, como
futebol, trabalho, educação, política, cultura e outros. Cada informante foi identificado por
uma letra maiúscula. Desse modo, o Grupo I é formado pelos informantes A, B, C e D e o
Grupo II, pelos informantes E, F, G e H. O quadro 08 abaixo demonstra a estratificação da
amostra desta pesquisa.
Enfatizamos que na análise apresentada, a seguir, serão apresentados e discutidos os
resultados referentes às formas de gerúndio encontradas nos dados do português do
Maranhão. Os recortes utilizados ilustram fragmentos de entrevistas realizadas com 08 (oito)
informantes da pesquisa
4. A ANÁLISE
Para se estabelecer os parâmetros que serviriam de base para a análise dos resultados
apresentados, consideramos o conjunto da amostra, formado por setenta e nove ocorrências
para a forma simples e duzentas e vinte e uma ocorrências para a forma perifrástica,
totalizando trezentas ocorrências de gerúndio, que representam o total da amostra nos oito
inquéritos analisados. Não foram encontradas ocorrências com gerúndio composto nos dados

678

analisados. A seguir, apresentamos a classificação das formas de gerúndio encontradas nesta
pesquisa.
4.1 FORMAS DE GERÚNDIO
Nos dados analisados, foram encontradas as seguintes formas de gerúndio:
4.1.1 Gerúndio Simples
A forma simples do gerúndio exprime ação aspectual em curso, inacabada, que pode
ser anterior, posterior ou simultânea à ação do verbo da oração matriz, como no inquérito 01,
referente ao falante A, nas ocorrências (2), (6), (11), e (17):
(2)
como é... Bernardo, eu gosto de ver ele jogando.
(6)
voltamos andando da Madre deus para cá.
(11) ela, ano passado passou o ano todinho vindo do interior para cá para a cidade
se consultar.
(17) como a gente era muito pequenininho, em vez de chamar avó todo mundo
chamando mãe.

Nas ocorrências acima, referentes ao inquérito 01, o gerúndio simples indica uma ideia
de simultaneidade da ação. Na ocorrência (2), o gerúndio aparece sem complemento, nas
ocorrências (6), (11) e (17), seguido de um PP representado por “da Madre deus para cá”, “do
interior para cá para a cidade” e de um NP representado por “mãe”, respectivamente.
4.1.2 Gerúndio Perifrástico (auxiliar + gerúndio)
O gerúndio pode-se combinar com um verbo auxiliar ou aspectual como “estar”,
“andar”, “ficar”, “vir”, “ir”, para marcar diferentes aspectos da ação verbal (CUNHA &
CINTRA, 1985). A esse respeito, Lobo (2001) acrescenta que entre as perífrases verbais há
aquelas formadas com os verbos semi-auxiliares “começar”, “continuar”, “terminar” e seus
sinônimos.
4.1.2.1 “Estar” no presente do indicativo + gerúndio
Segundo Garcia (2010), no português, o aspecto progressivo é gramaticalizado de duas
formas: a) “estar” + gerúndio (construções perifrásticas), b) “estar” + preposição a +
infinitivo, sendo que a primeira forma é a usada no Brasil, enquanto a segunda é mais usada
em Portugal. No PB, portanto, a realização aspectual do progressivo é prototipicamente
representada através da perífrase formada pelo verbo “estar” seguido do verbo principal no
gerúndio.
As construções perifrásticas formadas por “estar” + gerúndio, como já mencionado,
expressam o aspecto contínuo, uma ação em andamento. “Esse aspecto se desenvolve com
verbos que indicam um processo, uma evolução ou uma progressão da ação” (CAMPOS,
1980, p.87). No PB, essa realização aspectual não agrega os valores de tempo e aspecto em
um único morfema. O tempo presente é marcado por um verbo auxiliar “estar”, por exemplo,
e o aspecto progressivo, pelo verbo principal no gerúndio.
As perífrases formadas por “estar” + gerúndio, com o auxiliar no Presente do
Indicativo, nos dados analisados, podem exemplificadas no inquérito 01, referente à
informante A, nas ocorrências (1), (3), (5), (8), (10) e (18):
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(1)
Porque estou indo direto com minha filha agora (...) que ela tem que fazer
uma cirurgia
(3) Eu estou achando que eles ainda vão perder dentro de casa
(5) Não tinha cantor que cantava essa besteira aí que estão cantando agora
(8) hoje em dia a menina está brincando com o menino é meu namoradinho
(10) esse tal de câncer aí... que agora ele está vindo com todo o...
(18)... acho que (...) tem muito policial bandido... que veste aquela fardinha ali mas é
pior que muitos bandidos que eles estão levando presos

Tomando a ocorrência (8) como modelo de análise, percebemos que a informante
indica, na situação expressa, a atualização da ação de “brincar”, sem delimitar seu início ou
final. As demais ocorrências perifrásticas apresentam comportamento semelhante,
resguardadas as devidas especificidades de cada uma.
Assim, na ocorrência (1), a construção gerundiva apresenta-se seguida pelo
modificador temporal representado por “direto” que, nesse caso, pode ser substituído por
“frequentemente”. Na ocorrência (3), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um CP
representado por “que eles ainda vão perder dentro de casa”. Na ocorrência (5), o gerúndio
aparece seguido do advérbio temporal “agora”. Nas ocorrências (8) e (10), a perífrase
gerundiva apresenta-se seguida de um PP representado por “com o menino” e por “com todo
o...”, respectivamente. E, na ocorrência (18), o gerúndio perifrástico manifesta-se seguido de
um AP representado por “presos”.
4.1.2.2 “Estar” no pretérito imperfeito do indicativo + gerúndio
Conforme Garcia (2010), o verbo tanto no PB quanto no português europeu, no tempo
Pretérito Imperfeito do Indicativo, apresenta uma forma simples por exemplo, “levava” e uma
forma perifrástica por exemplo, “estava levando/ a levar”. Enfatizamos, nessas ocorrências,
ações passadas, durativas e temporalmente indefinidas, uma vez que a forma escolhida pelos
falantes apresenta a situação sem considerar seus pontos inicial ou final.
Nos dados analisados, as construções perifrásticas formadas por “estar” + gerúndio
com o auxiliar no Imperfeito do Indicativo podem ser visualizadas no inquérito 01, referente à
informante A, nas ocorrências (4), (7), (9), e (19):
(4) Estava tendo um evangelismo aqui na rua aí
(7)... eu estava entrando ela disse, ei menina vem aqui
(9) ele estava começando pegar as coisas para comprar drogas
(19) como... eu estava dizendo... antigamente as meninas brincavam com os
meninos.

Considerando a ocorrência (7) como modelo de análise, observamos que a informante
A apresenta a ação de “entrar” como um evento em curso, realizado em um período de tempo
indeterminado sem considerar seus pontos inicial ou final. As demais ocorrências apresentam
características semelhantes, respeitadas as especificidades de cada uma. Na ocorrência (4), o
gerúndio apresenta-se seguido por um NP representado por “um evangelismo”. Nas
ocorrências (7) e (9), a construção gerundiva aparece seguida de um VP representado por “ela
disse, ei menina vem aqui” e, por “pegar as coisas para comprar drogas”, respectivamente. Na
ocorrência (19), o gerúndio perifrástico aparece seguido do advérbio temporal “antigamente”.
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4.1.2.3 “Estar” no infinitivo + gerúndio
As perífrases formadas pelo verbo “estar” + gerúndio, com o auxiliar no infinitivo,
aparecem no inquérito 08, referente ao informante H, nas ocorrências (278), (279) e (292),
seguido de um NP representado por “crack”, “os outros” e “isso”, respectivamente:
(278) A cidade cresceu ... e a maior parte deles não querem trabalhar só querem
estar fumando crack ... que serviço tem para trabalhar mas não querem trabalhar
(279)... só querem estar roubando os outros...
(292) ah passa muita coisa (sentença exclamativa) passa filme de
sexo/criança/criança não é para estar assistindo isso...

Considerando a ocorrência (278) um modelo de análise, percebemos que o informante
H indica o andamento da ação de “fumar”, uma vez que não se pode delimitar o início ou
final dessa ação. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as
especificidades de cada uma.
4.1.2.4 “Estar” no presente do subjuntivo + gerúndio
A perífrase formada pelo verbo “estar” + gerúndio, com o auxiliar no Presente do
Subjuntivo, aparece no inquérito 04, referente ao informante D, na ocorrência (142), sem
complemento. Como podemos notar, o informante D apresenta a ação de “participar” como
um evento em curso, sem delimitar seu início ou final:
(142) às vezes eu to/ eu assisto jogo do Corinthians na libertadores ou em outro
campeonato que ele esteja participando

4.1.2.5 “Estar” no futuro do subjuntivo + gerúndio
Esse tipo de perífrase aparece no inquérito 03, referente ao informante C, na
ocorrência (52):
(52) aí aí é de acordo com o serviço né ... tu né tu estiver trabalhando para tu ter
esses objetivos....

Na ocorrência acima, o informante C indica, na situação expressa, o andamento da
ação de “trabalhar” sem marcar sem início ou final. O gerúndio perifrástico aparece seguido
de um PP representado por “para tu ter esses objetivos”.
4.1.2.6 “Estar” no pretérito imperfeito do subjuntivo + gerúndio
(46):

A referida perífrase aparece no inquérito 03, referente ao informante C, na ocorrência
(46) Rapaz eu acho que tem a ver sim que se eles estivessem trabalhando eles muitas
coisas eles não vão né

Na ocorrência acima, o informante C indica, na situação expressa, o andamento da
ação de “trabalhar” sem marcar sem início ou final. O gerúndio perifrástico aparece seguido
de um NP representado por “eles muitas coisas”.
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Em síntese, as perífrases formadas por “estar” + gerúndio aparecem com o auxiliar em
diferentes tempos verbais: presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo,
infinitivo, presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do subjuntivo.
4.1.2.7 Gerúndio perifrástico “outros verbos” + gerúndio
Além da forma de gerúndio perifrástico “estar” + gerúndio, também aparece, nos
dados analisados, a forma perifrástica formada por “outros verbos” + gerúndio realizada em
tempos verbais e formas nominais distintas: presente do indicativo, pretérito perfeito do
indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, em uma
expressão com valor de futuro e no infinitivo, como pode ser exemplificado: no inquérito 01,
referente à informante A, na ocorrência (14); no inquérito 02, referente à informante B, na
ocorrência (28); no inquérito 03, referente à informante C, na ocorrência (67); no inquérito
04, referente à informante D, na ocorrência (121); no inquérito 05, referente à informante E,
na ocorrência (167); e no inquérito 07, referente à informante G, na ocorrência (251) abaixo.
(14) hoje em dia é os alunos é que ficam batendo nos professores
(22) eu era dedicada... nunca fiquei reprovada... eu era aí depois eu fui relaxando...
(67) compensa sim! porque se fosse trabalhando mesmo na diára ( ) eu ganhava
muito mais...
(121) ele sempre... no coração do Brasil e do mundo vai continuar sendo Papa...
(167) eu gosto mais de entreter ele é negócio de empinar pipa... é jogar bola de
gude... é lá na porta mesmo... melhor do que ficar assistindo essas besteira né?
(251) era uma pequena assim que não esquentava com nada... eu ficava olhando
assim...

Na ocorrência (14), percebemos que a informante A indica o decurso da ação de
“bater”, sem delimitar seus pontos inicial ou final. A perífrase gerundiva apresenta-se seguida
por um PP representado por “nos professores”. Na ocorrência (22), a informante B, apresenta
a ação de “relaxar” como um evento concluído com início, meio e fim. A perífrase gerundiva
apresenta-se sem complemento. Na ocorrência (67), a perífrase gerundiva apresenta-se
seguida de um PP, representado por “diária”, indicando uma ação em andamento
temporalmente indefinida. Na ocorrência (121), o gerúndio perifrástico aparece seguido de
um NP representado por “Papa”, indicando uma ação incompleta sem delimitar seu início ou
final. Na ocorrência (167), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um NP representado
por “essas besteiras”, indicando a incompletude da ação de “assistir”, sem marcar seu início
ou final. E, por fim, na ocorrência (251), a perífrase gerundiva aparece seguida de uma
expressão adverbial representada por “assim”, indicando o andamento da ação de “olhar”,
sem marcar seu início ou final.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As construções gerundivas podem indicar uma ação anterior, simultânea ou posterior à
do verbo da oração principal, apresentando-se, portanto, com ausência de traços temporais e
de concordância próprios. Entretanto, as noções de tempo, bem como a de concordância estão
presentes nessas construções se considerarmos os auxiliares das formas perifrásticas ou o
verbo principal das formas compostas.
Desse modo, argumentamos em favor da proposta de que, no gerúndio simples, os
traços temporais e os de concordância estariam subespecificados, uma vez que as referências
de tempo e de concordância são dadas pelo predicado da oração principal. Portanto, só
depreendemos as informações de tempo e concordância quando lemos a oração principal.
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No gerúndio composto (formado pelos verbos “ter” e “haver” + particípio do verbo
principal), o traço de tempo estaria especificado no verbo principal, isto é, no particípio. E no
gerúndio perifrástico ou gerúndio em complexos verbais, na nomenclatura de Lobo (2001),
formado por um auxiliar + o gerúndio do verbo principal, os traços de tempo e de
concordância estariam especificados no verbo auxiliar.
A análise dos resultados obtidos aponta que nos oito inquéritos investigados, foram
encontradas setenta e nove ocorrências de gerúndio na forma simples e duzentas e vinte uma
na forma perifrástica. Não foram encontradas, nos dados analisados, ocorrências com
gerúndio na forma composta.
Assim, os resultados parecem indicar que nem todas as realizações morfológicas de
gerúndio contempladas no PB aparecem realizadas na fala maranhense, o que sugere que a
forma composta do gerúndio esteja menos evidente na mente dos indivíduos, com uso
basicamente restrito à língua escrita na forma culta. Vale salientar que, embora a forma
composta do gerúndio não apareça nos dados coletados, essa forma gerundiva pode fazer
parte da realidade linguística ludovicence (MARTINS, 2014).
O gerúndio simples teve um uso maior entre informantes do sexo feminino, com faixa
etária de 50 a 62 anos, representando 9,67% do total de ocorrências com gerúndio simples. Os
informantes do sexo masculino com faixa etária menor (18 a 30 anos) tiveram a maior
produtividade com o gerúndio perifrástico comparado aqueles do mesmo sexo pertencentes à
faixa etária maior, totalizando oitenta e uma ocorrências que correspondem a 27,00% de uso
dessa forma gerundiva entre os informantes pesquisados.
Em relação aos tempos verbais das construções perifrásticas, o Presente do Indicativo
foi o tempo mais utilizado pelos informantes. Uma explicação para o caso pode ser o fato
desse tempo verbal ser o mais saliente na mente dos indivíduos. Os informantes do sexo
masculino da faixa etária 18 a 30 anos foram aqueles que fizeram uso maior das perífrases
gerundivas nesse tempo, totalizando setenta ocorrências que correspondem a 23,33 % de uso
dessa morfologia. Entre os falantes do sexo feminino, a idade não alterou a produtividade
com o tempo Presente do Indicativo. Nos demais tempos, não houve mudança significativa
baseada nos fatores sexo e idade.
Este trabalho mostrou, ainda, como pressupostos teóricos advindos da Teoria Gerativa
de Chomsky (1999) e de outros trabalhos, tais como de Campos (1972; 1980), Lobo (2001;
2003) e Cunha & Cintra (1985) contribuem na investigação sobre os usos atuais do gerúndio
no PB, fenômeno que suscita questões sintático semânticas muito relevantes para o
mecanismo geral da língua.
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O LETRAMENTO MULTICULTURAL POR MEIO DA LITERATURA
INDÍGENA NA SALA DE AULA
Francisco Bezerra dos Santos (UEA)
RESUMO: A literatura indígena configura-se ainda como uma produção recente que ainda busca autenticar-se
culturalmente e nacionalmente. Assim como as literaturas canonizadas a literatura indígena também apresenta
elementos que contribuem para o desenvolvimento intelectual de seus leitores. É uma literatura que tem a
fulgente missão de representar os mitos, as lendas e os costumes indígenas. É grande a influência da cultura
indígena na formação cultural do Brasil. No entanto, as manifestações dos povos indígenas ainda não são
devidamente valorizadas e essa verificação se sobrepõe também as produções literárias dos indígenas. Trabalhar
com a literatura indígena, significa falar sobre uma temática ainda nova para muitos docentes. Os textos da
literatura indígena representam muitas vozes e culturas de povos indígenas que veem na propagação de suas
lendas e mitos a continuidade de uma cultura rica que deve ser incluída nas escolas para que se preencha a
lacuna de seu desconhecimento. Desta forma, acredita-se que a circulação da literatura indígena na sala de aula
pode romper com questões estereotipadas envolvendo o indígena brasileiro e ainda contribuir com a formação
cultural dos educandos. Partindo da importância que é incluir a literatura indígena no contexto escolar, este
trabalho pretende discorrer sobre as características desta literatura, suas contribuições e os benefícios do
letramento multicultural para melhor se compreender a diversidade e aprender a conviver com as diferenças.
Para esta pesquisa como metodologia optamos pela pesquisa bibliográfica, fazendo um diálogo com distintos
estudiosos dentre eles: Thiél (2012), Graúna (2014), Zilberman (1998), Coelho (2000) e outros de igual
relevância.
PALAVRAS - CHAVE: Literatura indígena. Multiculturalismo. Letramento. Escola.

1. INTRODUÇÃO
A literatura dos povos indígenas é considerada por muitos estudiosos como uma arte
literária que representa as vivências, a religião, as lendas e os mitos destes povos que por
muito tempo propagaram suas memórias por meio das narrativas orais. Havendo a
necessidade de se registrar tais narrativas para que as futuras gerações pudessem ter acesso,
muitos escritores indígenas se lançaram como escritores, a fim de divulgarem e incentivarem
a leitura e pesquisa em torno do universo indígena.
Existe um grande número de obras de escritores indígenas como Daniel Munduruku,
Yaguarê Yamã, Eliane Potiguara, Roni Wasiri Guará, Graça Graúna e outros. No entanto,
mesmo com esse grande número de publicações a literatura dos povos indígenas ainda
precisar ser amplamente divulgada e trabalhada nas salas de aulas, para que assim haja o
multiletramento, ou seja, o conhecimento de uma cultura que muito contribuiu para o
desenvolvimento do nosso país.
A partir do exposto acima este trabalho intenciona mostrar a importância da literatura
indígena na formação dos alunos e como esta pode ser trabalhada na escola. Para esta
pesquisa utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica com um arcabouço teórico de estudiosos
voltados para a temática em questão. Com este trabalho buscamos fortalecer as pesquisas em
torno desta literatura, e fornecer conteúdo para novas pesquisas do ramo.
2. A LITERATURA INDÍGENA NA SALA DE AULA
A literatura indígena configura-se como uma produção emergente que busca
reconhecimento culturalmente e nacionalmente. Assim como as literaturas canonizadas, a
literatura indígena também apresenta elementos que contribuem para o desenvolvimento
intelectual de seus leitores. É uma literatura que representar os mitos, as lendas e os costumes
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dos povos indígenas. Desta forma, podemos considerar que a literatura indígena “pode ser o
alimento que venha a fornecer novas dimensões de conhecimento” (THIÉL, 2012, p.13).
Para a estudiosa Janice Thiél (2013) falar de literatura indígena significa discorrer
sobre uma temática ainda nova, Graúna (2014) corrobora com esta ideia ao afirmar que a
literatura indígena faz parte de um mundo que, infelizmente, muitos desconhecem. “Embora
seja também espaço para denunciar a galopante violência contra os povos de diferentes etnias,
a literatura indígena é de paz. Porque a palavra indígena sempre existiu, uma de suas
especificidades tem tudo a ver com resistência” (GRAÚNA, 2014, p.55). De acordo com
Janice Thiél (2012) a literatura dos povos indígenas ainda não é estudada como merece na
maioria das escolas brasileiras, a autora destaca ainda alguns fatores que contribuem para o
desconhecimento desta literatura, a saber, a falta desta nas livrarias, em bibliotecas, nas
escolas e nas universidades.
Em meio a esse desconhecimento há esforços promovidos por órgãos federais e
instituições diferentes para divulgar a cultura indígena, contudo, a literatura indígena ainda é
desconhecida para muitos alunos, até mesmo nas universidades. Apesar disso, existe a lei
11.645/2008, que determina que a área de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena seja
implantada nos currículos das instituições de ensino do Brasil. Também merece destaque os
direitos dados legalmente aos indígenas do Brasil pela constituição brasileira de 1988, pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e pelo Plano Nacional da Educação,
de 2001, que lhes assegura um processo de ensino-aprendizagem diferenciado.
É importante mencionar a forte influência da cultura indígena na formação cultural do
Brasil. No entanto, a cultura dos povos indígenas no âmbito das artes não são devidamente
valorizadas e essas verificações se sobrepõem também as produções literárias dos grupos
indígenas. O que se percebe é que os estudos da literatura muitas vezes se pautam em estudos
de literaturas europeias e que fazem parte de um cânone que não abre espaços para a escrita
dos povos indígenas.
A literatura dos povos indígenas começa a aparecer por volta da década de 1980,
agregada as grandes transformações no Brasil, período em que os grandes movimentos sociais
ganham força perante o fim da ditadura militar. É durante esse período que os indígenas se
lançam no mercado literário:
O movimento político indígena brasileiro da década de 1980, encabeçado em parte
por jovens indígenas que tinham sido enviados por suas tribos para estudarem em
universidades, possibilitou o surgimento, a partir da década seguinte, de vários
escritores indígenas, entre eles Kaka Werá Jecupé, Daniel Munduruku, Graça
Graúna e Eliane Potiguara (FERREIRA, 2010, p. 201).

Para Edson Silva (2013) o Brasil não tem uma identidade exclusiva, somos um país de
muitos rostos, expressões socioculturais, étnicas, religiosas, etc. Assim como a identidade a
literatura brasileira também é constituída por muitas literaturas, por inúmeras culturas e vozes,
tais como as indígenas e “estas merecem ser inseridas nos estudos promovidos na escola
como forma de conhecimento e inclusão do outro, prática do multiletramento e de leitura de
multimodalidades textuais” (THIÉL, 2012, p.12). Desta forma, compreende-se a importância
da circulação dessa literatura no espaço escolar, como instrumento de rompimentos de
estereótipos sobre as etnias indígenas que ainda permeia o imaginário das pessoas.
Reconhecer a propriedade intelectual indígena implica respeitar as várias faces de
sua manifestação. Isso quer dizer que a noção de coletivo não está dissociada do
livro individual de autoria indígena; nunca esteve, muito menos agora com a força
do pensamento indígena configurando diferenciadas(os) estantes e instantes da
palavra. Ao tomar o rumo da escrita no formato de livro, os mitos de origem não
perdem a função nem o sentido, pois continuam sendo transmitidos de geração em
geração [...] (GRAÚNA, 2013, p. 172).
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O conhecimento por parte dos contos populares, mitos e lendas deve ser de
conhecimento de todos que fazem parte de uma terra multicultural como o Brasil, porém, a
realidade das escolas públicas é totalmente diferente, o que é apresentado é somente uma
literatura canonizada que muitas vezes não condiz com a realidade do aluno.
Para Giardinelli (2010, p. 153), “Toda criança/jovem goza a plenitude do direito de
conhecer os contos, poemas e lendas de seu país”. Assim , percebe-se que conhecer a
literatura nacional sugere conhecer não só os textos considerados canônicos, mas também
textos provenientes da diversidade cultural do país. O desconhecimento da literatura indígena
também se faz presente nas escolas públicas e privadas que desconhecem as produções dos
povos indígenas brasileiros. Essa desvalorização dar-se-á pela falta de incentivo nas escolas, e
pelo descumprimento da lei de inclusão dessa literatura no âmbito escolar.
A leitura dos textos produzidos por escritores indígenas conforme Thiél (2012, 13),
permite à “abertura para outras tradições literárias, construídas em multimodalidades
discursivas que solicitam do leitor a percepção de elementos provenientes de visões
complexas de mundo e da arte de narrar histórias”. As obras da literatura indígena
representam muitas vozes e culturas de povos indígenas que veem na propagação de suas
lendas e mitos a continuidade de uma cultura rica que deve ser incluída nas escolas para que
se preencha a lacuna de seu desconhecimento. A leitura é uma das formas mais comum de
aprendizagem, deste modo, o contato das crianças e dos jovens aos textos da literatura
indígena é uma forma de autoconhecimento e de saber conviver com a diversidade cultural,
pois como afirma Baniwa (2006, p. 49):
Não existe identidade cultural única brasileira, mas diversas identidades que,
embora não formem um conjunto monolítico e exclusivo, coexistem e convivem de
forma harmoniosa, facultando e enriquecendo as várias maneiras possíveis de
indianidade, brasilidade e humanidade. Ora, identidade implica a alteridade, assim
como a alteridade pressupõe diversidade de identidades, pois é na interação com o
outro não idêntico que a identidade se constitui. O reconhecimento das diferenças
individuais e coletivas é condição de cidadania quando identidades diversas são
reconhecidas como direitos civis e políticos, consequentemente absorvidos pelos
sistemas políticos e jurídicos no âmbito do Estado Nacional.

Zilberman (1998) define que na atualidade a intenção da literatura é de estimular a
consciência crítica do leitor, levá-lo a desenvolver sua própria expressividade. A escola como
representante do cabedal de conhecimento que são transmitidos aos jovens e crianças é
responsável por fomentar a leitura, a pesquisa e a formação do leitor multicultural. Sobre essa
questão Lajolo e Zilberman (2004) afirmam que a escola é convocada a participar e a
colaborar na vida social do indivíduo e voltar seus interesses para ela, bem como, prepará-la
para lidar com o mundo exterior. É importante esclarecer que a missão de transmitir o hábito
pela leitura não cabe somente à escola, mas também aos pais, já que estes exercem um papel
preponderante na formação de seus filhos. Para Costa (2009) a escola mesmo que realize um
trabalho adequado de formação, não conseguiria concretizar o leitor sem o apoio da sociedade
que a sustenta. A família, embora se posicione a favor da leitura, não lê e intervém
negativamente no trabalho de formação do leitor, ao privilegiar outras formas de lazer que
não dar maior prazer que a leitura. Na verdade, somos todos responsáveis pela leitura como
somos responsáveis pelo país.
No que concerne à literatura infantojuvenil indígena, compreende-se que são
narrativas que trazem à tona diversos elementos pertencentes ao universo indígena, uma
literatura que reflete as características de uma terra multicultural e rica de costumes, mitos e
lendas. Segundo Zilberman (1998), a literatura endereçada ás crianças e aos jovens faz o
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papel duplo de transmissão de normas e valores, de acordo com a visão dos adultos, levando a
criança/jovem a inteirar-se com a realidade, promovendo a ordenação das experiências
existenciais, através das histórias infantis. Os escritos dedicados a este público demandam
muitas características para torná-la atrativa e que prenda a atenção do leitor. Para Cademartori
(2010) a literatura infantil não é fácil nem menor, não aceita improvisação nem descuido,
mais requer talento especial para ser composto de acordo com suas peculiaridades. Nelly
Novaes Coelho (2000, p. 27), assegura que “a literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou
melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da
palavra”. Perante estas qualidades da literatura infantil, percebe-se as exigências que é
escrever para o este público em fase inicial de letramento.
Para que haja uma relação pessoal entre o leitor e a literatura, os textos infantojuvenis
necessitam utilizar de recursos que distingam esta literatura da destinada aos adultos,
conforme Bruno Bettelheim (2004), as histórias que conseguem atrair a atenção da criança,
entretê-la e instigar sua curiosidade é muito enriquecedora e satisfatória, ajuda-a a
desenvolver sua mente e emoções, sugerindo soluções para problemas que a perturbam.
Os temas apresentados pelas obras da literatura indígena são diversos como, por
exemplo, a preservação da floresta, direitos, lutas e movimentos dos índios, pluralidade
cultural, ética, tudo isso atrelado a histórias engraçadas que informa enquanto diverte. As
implicações em torno dessas temáticas permitem a compreensão da autohistória dos povos
indígenas. Assim compreende-se que o papel desta literatura não é somente divertir seus
leitores, que como afirma Bettelheim (2004) a literatura, enquanto diverte, possibilita também
a imaginação e desenvolve o potencial crítico e reflexivo por meio da leitura da literatura,
podendo “possibilitar um contato com a temática indígena de forma mais revolucionária,
permitindo o deslocamento dessa temática da margem para o centro e, com isso, instigando
possivelmente novas posturas dos leitores” (GAMA-KHALIL e SOUZA, 2015, p. 212,).
Muitos são os fatores que contribuem para o desconhecimento da literatura indígena,
que mesmo com a produção em massa de obras indígenas o público leitor ainda não conhece.
Outra problemática é a visão dos leitores sobre esta literatura, pois não veem a literatura
indígena como obras literárias que carreguem características estéticas das literaturas
canonizadas.
A escola como incentivadora do hábito pela leitura muitas vezes só apresenta aos
alunos literaturas canonizadas, ler textos consagrados da literatura universal é seguramente
relevante na formação literária. Contudo, “ler somente o que é valorizado pelo cânone
ocidental pode limitar a formação de repertório e conduzir à desqualificação dos textos
extraocidentais” (THIÉL, 2012, p. 38). Assim os alunos desconhecem tais narrativas e jugam
seu valor literário menor pela literatura indígena não ser anteriormente cobrada nos currículos
escolares e muitos educadores ainda desconhecem a lei 11.645 aprovada em 2008. A inserção
da história e manifestações artísticas das comunidades indígenas na escolarização básica dos
brasileiros supera o cumprimento da lei, sinalizando um compromisso ético com a tolerância.
Conforme Funari e Piñón (2011, p.8) se houver vontade política “é inegável o papel que a
escola pode ter no sentido de atuar para uma maior compreensão do quanto o Brasil deve aos
índios e como enriquece, em termos culturais, com essa experiência”.
A literatura seja ela indígena ou não representa uma importante fonte de conhecimento
na formação dos indivíduos, no entanto, não cabe a literatura a incumbência de educar como
esclarece Cademartori (2010) no excerto abaixo:
Mesmo sendo inegável o vínculo estabelecido entre literatura infantil e educação, é
importante ter clareza de que não cabe ao gênero o papel de subsidiário da educação
formal. A natureza literária já o coloca além dos objetivos pedagógicos, assim como
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dos ideais, costumes e crenças que os adultos queiram transmitir as crianças.
(CADEMARTORI, 2010, p.8).

Segundo Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2004), a literatura dedicada ao público
infantojuvenil está mais relacionada um caráter pedagógico que literário, visando apoiar
valores da classe dominante, manifestando o modo como o adulto quer que a criança veja o
mundo. Nelly Novaes Coelho (2000) confirma a ideia ao relatar que em tempos de
consolidação, a intencionalidade pedagógica impera, já que o importante para o
desenvolvimento da criança é repassar valores que possam ser agregados em um novo sistema
social que surge. Portanto, por meio da literatura é possível conscientizar sobre as várias
manifestações da cultura de nosso país. A literatura indígena nos seus mais variados títulos
trazem temas importantes que ao serem lidos são incorporados nas vivências dos leitores. Para
Zilberman & Magalhães (1982):
Uma leitura lúdica e desarticulada de propósitos pedagógicos pode ser um
importante instrumento para os alunos aprenderem a gostar de ler e compreenderem
as diversas linguagens literárias. A literatura pode ser uma atividade lúdica quando
dirigida à ficção e à poesia. (ZILBERMAN & MAGALHÃES, 1982, p. 57).

Conforme Janice Thiél (2012) a voz dos escritores indígenas começa a se fazer ouvir
com maior presença e intensidade, com a produção de textos que assinalam posicionamentos
e projetos políticos e estéticos. O desconhecimento desses escritores nas escolas e
universidades acontece devido a não valorização da escrita indígena, já que ainda existe uma
visão estereotipada e etnocêntrica da figura do índio. Para Capriles (1987) muitos chegam até
a pensar que os povos do nosso continente desconhecem a linguagem escrita fonética tal
como ela é conhecida no mundo ocidental europeu.
Aos poucos, a literatura indígena no Brasil está saindo da invisibilidade. Essa
literatura pode ao mesmo tempo alimentar sua resistência nas favelas ou se
fortalecer em meio ao sagrado toré onde quer que a conteça. [...] a literatura
indígena faz parte de um mundo que, infelizmente, muitos desconhecem
(GRAÚNA, 2014, p.55).

A leitura é um dos meios mais eficazes de desenvolvimento sistemático da linguagem
e da personalidade. Trabalhar com a linguagem é trabalhar com o homem (BAMBERGER
1995, p. 13). Assim se faz necessário à circulação da literatura na sala de aula, uma opção é a
utilização da literatura indígena, pois esta traz as manifestações culturais dos povos indígenas
e suas ancestralidades.
A leitura como afirma Martins (1994) vai além do texto e começa antes do contato
com ele. O leitor assume papel atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo.
E o contexto geral em que ele atua, as pessoas com quem convive passam a ter influência
apreciável em seu desempenho na leitura. Nelly Novaes Coelho (2000) afirma que a literatura
é de demasiada importância na vida das crianças e jovens, sendo o meio ideal não só para
auxiliá-las a desenvolver suas potencialidades naturais, como também para auxiliá-las nas
várias etapas de amadurecimento entre a infância e a idade adulta.
Conforme Bruno Bettelheim (2004) é necessário que o leitor descubra sua identidade
para compreensão do mundo exterior e, para isso, os contos assumem um papel relevante ao
dirigirem-se a ela. São estas narrativas que através dos símbolos representados pelo
maniqueísmo presentes nas histórias podem ajudar a criança nos questionamentos enfrentados
ao longo do seu amadurecimento emocional, agindo na mente, contribuindo desta forma na
resolução dos conflitos correspondentes a cada fase de suas vidas. Ainda para o estudioso a
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literatura enquanto entretêm o leitor, oferece esclarecimentos sobre ele mesmo, favorecendo o
desenvolvimento da sua personalidade.
Além de levar o leitor a melhorar seus níveis de leitura, a literatura indígena pode
habilitar os leitores a buscar novas modalidades de leituras e romper com modelos de
literaturas estereotipadas, bem como ampliar o universo de leitura e compreender que cada
cultura é particular e traz suas especificidades. Um dos recursos sempre encontrados nas
narrativas da literatura indígena é a presença das ilustrações que fascinam com suas gravuras
e o colorido. As ilustrações são mais comuns nos livros dedicados ao público infantojuvenil,
os autores incorporam nos desenhos uma rede de significações entre a palavra e a imagem. O
formato do livro muitas vezes convida o leitor para o mundo da imaginação. Para Thiél
(2012) ser leitor de obras literárias indígenas significa que as “dimensões operativas, culturais
e críticas” precisam ser ativadas para que a leitura se desenvolva partindo do que já se
conhece das convenções de leitura. Só então pode-se sentir novas construções discursivas e,
por fim, negociar interpretações decorrentes do diálogo entre o preexistente e o novo.
Os desenhos presentes nas narrativas são feitos muitas vezes pelos próprios indígenas,
desenhos que representam o cotidiano das tribos e suas manifestações culturais. Assim sendo,
a simbologia na narrativa “é um sistema que não substitui qualquer sentido, mas pode
efetivamente conter uma pluralidade de interpretações” (TRINDADE & LAPLATINE, 1997,
p.14). Ainda segundo o autor “toda imagem é, portanto uma epifania, uma manifestação do
sagrado. Consequentemente, toda e qualquer imagem, ao mesmo tempo é produto e produtora
do imaginário” (p.16). Segundo Thiél (2012), os símbolos devem ser lidos interpretados
segundo cada cultura produtora de significados. As palavras e imagens na literatura indígena
estão entrelaçadas na construção da narrativa. Para a autora é comum ao lado da escrita
alfabética, outros elementos compor o texto, tais como elementos visuais/grafismos que não
são simples ilustrações, já que
os significados das textualidades indígenas emergem de modalidades variadas –
escrita, imagens, movimento, áudio – e de suas combinações, um novo conceito de
letramento é proposto promovido pela leitura de obras indígenas.
Imagens estão presentes em grande parte dos textos indígenas e há um enredo nos
desenhos que lança o leitor para uma rede de significados forjados pela interação de
palavra e imagem. Muitas vezes a palavra escrita, tão privilegiada pela literatura
canônica, passa a ser um complemento do elemento visual (THIÉL, 2012, p.88).

Os símbolos e grafismos na literatura indígena diferente da literatura canonizada
emprega uma carga representativa muito grande, uma vez que são ilustrações que representam
as ancestralidades étnicas. Uma das obras exemplo das ilustrações indígenas é a obra Contos
da Floresta de Yaguarê Yamã, obra em que o autor divide entre mitos e lendas do povo
Maraguá, a própria capa do livro é um convite para a leitura da obra, pois é composta de um
colorido e de entes da floresta. As ilustrações ao longo do livro contribuem para a
compreensão das narrativas, pois auxilia o leitor no processo de significação do texto. A
narrativa de Yaguarê Yamã apresenta muitas imagens, entre elas destaco a capa da obra, a
imagem da “História de Mapinguary”, da “História de Kâwéra” e da história “O caçador e a
onça”.
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Figura 2. Extraída da capa de Yamã (2012)

Figura 2. Extraída de Yamã (2012).
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Figura 3. Extraída de Yamã (2012)

Figura 4. Extraída de Yamã (2012)

Nas narrativas indígenas tem-se também a presença do maravilhoso, elemento que
enriquece as categorias da narrativa. Conforme Aguiar (2009) a utilização da fantasia na
literatura é mais um recurso de adequação do texto ao receptor, pois o leitor assimila a vida
pelo viés do imaginário. O livro põe o aluno em contato com o mundo e com todos os seus
desdobramentos, oferecendo-lhe com isso a possibilidade de apreendê-lo melhor e de a ele
adaptar-se.
Nas obras literárias indígenas há uma forte presença da tradição oral, “compostas no
intercâmbio entre oralidade e escrita, as textualidades indígenas revelam sua complexidade e
seu carácter híbrido” (THIÉL, 2012, p. 36). As narrativas tradicionais, antes transmitidas
apenas através da oralidade ganham um novo formato, o livro, instrumento de preservação
dessas narrativas que deve ser considerado como um recurso histórico, identitário e
memorialístico.
Culturas de tradição oral são culturas do falar, pois privilegiam o papel exercido
pelos rapsodos, contadores de histórias. São também culturas do ouvir, devido ao
papel dos seus receptores e companheiros do discurso. Como narrativas orais são
ouvidas para ser transmitidas, o papel do ouvinte é tão importante quanto o do
narrador: ambos são agentes de construção textual. Tanto a fala quanto a audição
são ativas, e o ouvinte auxilia com a realimitação da narrativa (THIÉL, 2012, p.40).

Esse é um dos diferenciais da literatura indígena que segundo Graúna (2013), a
literatura escrita pelos povos indígenas no Brasil pede que se leiam as várias faces de sua
transversalidade, a começar pela estreita relação que mantém com a literatura de tradição oral,
com a história de outras nações excluídas, com a mescla cultural e “outros aspectos
fronteiriços que se manifestam na literatura estrangeira e, acentuadamente, no cenário da
literatura nacional” (GRAÚNA, 2013, p.190).

692

A prática de contar histórias está presentes em nossa cultura há muito tempo, sendo
que contar histórias é uma das mais antigas artes, e o costume de ouvi-las e de contá-las tem
inúmeras significações, e está diretamente interligado com o desenvolvimento da imaginação,
da capacidade de ouvir o outro e de se expressar, dessa forma, agindo na construção da
identidade e contribuindo para os cuidados afetivos, além de outros benefícios como explica
Fanny Abramovich:
É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos outros
jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo
história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc. sem precisar saber o
nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 2006,
p.17).

De acordo com Bettelheim (2004) para que uma história realmente prenda a atenção
de alguém, deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida deve
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas
emoções. A literatura indígena cumpre com este papel de despertar o interesse do leitor e ao
mesmo tempo contribui com seu desenvolvimento intelectual ao abordar importantes temas
que estão próximos do contexto dos receptores.
Assim, compreende-se que a inserção da literatura dos povos indígenas na sala de aula
é promover a reflexão e a formação dos alunos a partir do contato com a cultura do outro.
Como professores preocupados com a formação de nossos alunos estaremos formando
pessoas que reconheçam a diferença e saibam conviver com elas.
3. CONCLUSÃO
A literatura indígena é uma leitura agradável e rica de múltiplas modalidades
discursivas que expande horizontes, promove a reflexão do leitor e faz também um diálogo
interdisciplinar de conhecimentos. Deste modo, é necessária uma revisão no currículo escolar
para que possa haver o contato com a literatura indígena e a circulação desta na sala de aula.
Acredita-se que a partir da leitura dos textos indígenas, os alunos podem ampliar suas
percepções sobre o universo indígena e romper com estereótipos e preconceito relacionado
aos povos indígenas que até hoje se perpetuam.
Na atual conjuntura da educação brasileira percebe-se que há ainda um grande desafio
que é fazer com que a escola consiga cumprir os desafios de inclusão da temática indígena
previstos por lei, pois apenas nos últimos anos houve um maior reconhecimento e inclusão do
pluralismo indígena como parte importante da nossa sociedade. Lembramos que o papel da
escola, como instituição formal, é oportunizar que os alunos tenham contanto com outros
tipos de manifestações culturais, seja por meio da dança, música, ou pelo contato com a
literatura.
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Literatura Infantil:

REPRESENTAÇÕES DO FEMININO: UMA ANÁLISE DA
CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DAS IDENTIDADES SOCIAIS DE
GÊNERO
Ana Maria Sá Martins227
Resumo: Ao analisar como se constitui discursivamente a identidade da mulher ludovicense que compõe os
perfis jornalísticos, as relações de poder presentes nessa prática e as implicações sociais da mesma, adotamos o
aporte teórico da Análise de Discurso Crítica proposto por Fairclough (2001; 2003a), que considera o discurso
como uma forma de prática social, um modo de ação sobre o mundo e a sociedade. Investigamos os significados
acional, representacional e identificacional presentes nos textos, através das categorias de análises:
intertextualidade, interdiscursividade, modalidade e avaliação. As análises revelaram marcas identitárias nos
textos que reafirmam as diferenças entre homens e mulheres diante da multiplicidade de papeis sociais
experimentados por cada um, apesar das significativas transformações nas relações sociais familiares.
Observamos, ainda, que a mulher cotidiana não é inserida nos perfis jornalísticos: as mulheres perfiladas são
aquelas que marcaram, de forma socialmente privilegiada, sua presença. Assim, defendemos a necessidade de
uma leitura crítica dos gêneros que circulam na sociedade, questionando as representações identitárias neles
presentes.
Palavras-chave: Mulher. Mídia. Análise de Discurso Crítica. Identidade.

INTRODUÇÃO
A mulher, ao longo da história da humanidade, tem desempenhado vários papéis:
esposa, mãe, dona-de-casa, conselheira, trabalhadora, e em todos esses casos suas funções
carregam representações que visam naturalizar esses papéis.
Tão antiga como a
multiplicidade de funções é também a desvalorização dos papéis que as mulheres
desempenham. Sua inserção no mercado de trabalho - uma das faces dessa história - é um
ponto crucial na trajetória de mudanças de papéis da mulher em nossa história
(CONFORTIN, 2003).
Nas sociedades ocidentais contemporâneas, o quadro de desigualdade começa a ser
alterado uma vez que a mulher passa a ocupar novos espaços sociais e controle de seu corpo e
sexualidade: deixa de ser simplesmente uma procriadora e passa a ter sua vontade própria
considerada, provocando mudanças significativas no meio social. No Brasil, atualmente, as
mulheres representam 40,3% da força de trabalho do país. Contudo, no processo de
incorporação da mulher brasileira no mercado de trabalho, alguns aspectos subestimam a sua
importância na economia, uma vez que um percentual significativo delas atua no setor
informal.
As estatísticas mostram que, para exercer a mesma função, em 1983, as mulheres
ganhavam o equivalente a 45% do salário dos homens. Em 2002, esse índice subiu para 65%
desse mesmo salário. Isso demonstra por um lado o crescimento da pressão para a isonomia,
mas, por outro lado, evidencia o preconceito ao competirem com os homens por iguais
posições no mercado de trabalho. Assim, a mulher tem tido sua identidade delineada a partir
de transformações históricas e sociais (SGARBIERE, 2003; MARTINS, 2009).
Considerando que as configurações identitárias não são entidades fixas, pelo contrário,
são projetos que o individuo constrói ativamente com os materiais simbólicos a que tem
acesso, com os quais vai tecendo a própria identidade, buscamos analisar como os discursos
atuais sobre o feminino são construídos, mantidos ou modificados pela mídia,
especificamente, a impressa. Trata-se de uma análise dos discursos midiáticos sobre a mulher.
227
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Este trabalho encontra-se sustentado na abordagem da Análise de Discurso Crítica
(doravante ADC) desenvolvida por Norman Fairclough (2001; 2003) que defende a
articulação entre a Linguística e a Ciência Social Crítica. A Análise de Discurso Crítica é
considerada uma abordagem interdisciplinar, por possibilitar o diálogo entre várias teorias,
especialmente entre as teorias sociais e as teorias linguísticas. A ADC dá ênfase a análise
textual para a compreensão das práticas sociais nas quais os discursos são produzidos,
levando em consideração contextos sócio-políticos e ideológicos (CHOULIARAKI;
FAIRCLOUGH, 1999). Conforme Resende; Ramalho (2004, p. 185) a Análise de Discurso
Crítica (ADC) é:
Uma disciplina com amplo escopo de aplicação, constitui modelo teóricometodológico aberto ao tratamento de diversas práticas na vida social. Situada na
interface entre a Linguística e a Ciência Social Crítica, a ADC procura estabelecer
um quadro analítico capaz de mapear a conexão entre relações de poder e recursos
linguísticos selecionados por pessoas ou grupos sociais.

Em comum acordo com as autoras, entendemos que as análises empíricas em ADC,
devem movimentar-se entre o linguístico e o social, uma vez que o discurso é compreendido
como uma forma de prática social, modo de ação sobre o mundo e a sociedade. Nessa
concepção, o discurso é socialmente constitutivo (através do discurso se constituem estruturas
sociais) e constituído socialmente (os discursos variam segundo os domínios sociais em que
são gerados, de acordo com as ordens de discursos a que se filiam).
Chouliarak; Fairclough (1999) e Fairclough (2003) postulam que a ADC é uma
perspectiva teórica sobre a linguagem/discurso e, mais em geral, sobre a semiose como um
elemento ou „momento‟ da prática social que dá origem a modos de analisar o
discurso/semiose, dentro de análises mais amplas do processo social. Ela tem interesse
particular na relação entre linguagem e poder, linguagem e constituição de identidades; e tem
como um dos objetivos „desmistificar‟ os discursos ao desvelar ideologias (WODAK, 2003).
A ADC tem como característica determinante sua postura emancipatória; é uma
abordagem que vem se desenvolvendo cada vez mais e estreitando seus laços com teorias
sociais e linguísticas e com metodologias várias. É possível defini-la como uma disciplina que
se ocupa fundamentalmente, de análises que dão conta das relações de dominação,
discriminação, poder e controle, na forma como elas se manifestam através da linguagem
(WODAK, 2003). Nessa perspectiva, a linguagem é um meio de dominação e de força social,
servindo para legitimar as relações de poder estabelecidas institucionalmente.
Assim sendo, não devemos realizar uma análise das representações da mulher
ludovicense sem considerar as suas relações com a sociedade e a história, com as suas
condições de produção. Uma vez que os “os saberes de conhecimento e de crenças
constroem-se, no interior do processo das representações, mas a fronteira entre eles é difícil
de determinar” (CHARAUDEAU, 2006), um enunciado aparentemente simples como
“Marilea sentia que, para completar sua felicidade, só faltava ser mãe”, que aparece em uma
reportagem selecionada para esta pesquisa, depende, para sua interpretação, de vários
entrecruzamentos entre os discursos de representações que são produzidos na sociedade
maranhense, tanto sobre a mulher quanto sobre seus papéis sociais.
Num primeiro momento de leitura das reportagens do jornal selecionado para a
pesquisa, considerando o tema mulher, buscamos apreender os temas mais recorrentes pela
análise de discurso. Em seguida, buscamos identificar as características apontadas como
femininas e suas possíveis conotações negativas e positivas, bem como uma possível posição
neutra. A análise levou em consideração o público a quem se destinam, seus redatores (as) e a
tendência político-ideológica do referido jornal, por considerarmos que estes fatores
influenciam na produção das reportagens.
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O levantamento do corpus foi realizado através da pesquisa do site do jornal
mencionado, tendo em vista os entraves administrativos228 para a consulta local impressa.
Foram escolhidas reportagens escritas por jornalistas de ambos os sexos cuja temática é a
mulher. As reportagens foram lidas e compiladas segundo a metodologia da análise
documental, objetivando compor um corpus homogêneo e pondo em relevo as recorrências
interdiscursivas entre os textos e entre os autores.
Trata-se de um corpus relativamente homogêneo, pois todos os perfis são de mulheres,
classe média alta, com uma história de vida de superação. Justificamos a escolha dos perfis
para investigação da representação da mulher na mídia impressa, pelo fato deste gênero
discursivo colocar a mulher como personagem central, ou ainda, discutir de alguma forma sua
presença na cultura e na sociedade. Consideramos que o corpus foi selecionado por
conveniência, ou seja, por método não-probabilístico.
Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar as representações do
feminino em perfis impressos no jornal O Estado do Maranhão, visando a investigar a
construção discursiva da identidade da mulher ludoviscense contemporânea. Esta pesquisa
pode ser classificada como de natureza qualitativa que, segundo Minayo (2007), trabalha com
o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das
atitudes. Com base nessas considerações, no presente artigo apresentamos resultados de uma
análise desenvolvida em um corpus formado por vinte e seis excertos, selecionados a partir de
cinco reportagens intituladas “perfil”, veiculadas em diferentes edições do jornal O Estado do
Maranhão. O referido jornal tem linha editorial bastante diversificada, variando desde
aspectos peculiares da cidade de São Luís a notícias do Brasil e do mundo. Perfil ou
reportagem-perfil faz parte do gênero jornalístico informativo. Nessa categoria estão incluídos
os perfis e as histórias de interesse humano. O enfoque principal do perfil é o personagem a
ser descrito pelo jornalista (SODRÉ & FERRARI, 1986).
A atividade do jornalista está baseada num princípio ético. Por isso, postula que a
verdade não preexiste á ação humana, mas nela tem origem. Ela resulta, (cf. Charaudeau,
2006, p.263), de um julgamento coletivo que não pertence a ninguém em particular e
representa idealmente a opinião da maioria. Assim sendo, o dever de informar das mídias
seria a contrapartida “natural” do direito de todo cidadão de construir uma verdade: a verdade
civil, o que confere legitimidade às mídias. Corroborando com esse pensamento De acordo
com Maingueneau (2001), ao escolher determinado gênero para enunciar, o enunciador está
adotando um posicionamento, ou seja, adotando diferentes formas de representar uma
determinada prática social. Ele está se inscrevendo numa “escola”, “numa doutrina”, “num
movimento”, ou seja, está assumindo uma posição frente a determinadas ideias. Neste
contexto, Fairclough (2001, p.143/144) assevera que:
Os eventos dignos de se tornar notícia se originam de limitado grupo de pessoas que
tem o acesso privilegiado à mídia, que são tratadas pelos jornalistas como fontes
confiáveis, cujas vozes são mais largamente representadas no discurso midiático.
Em algumas notícias da mídia essas vozes externas tendem a ser explicitamente
identificadas e demarcadas.

Aqui percebemos uma veia de aproximação com o discurso materializado nos perfis
jornalísticos, no qual figuram mulheres, classe média alta, com uma história de vida de
superação e, portanto, vendido aos leitores(as) como o “perfil ideal” da mulher
contemporânea, porque “o que a mídia nos seus mais diversos suportes vende ao sujeito não é
Na redação do jornal O Estado do Maranhão, para se ter acesso ao arquivo do jornal impresso necessário
agendar uma visita, além de não ser permitida a xerox das reportagens ; o jornal on-line, por sua vez, não impõe
limitação, o site divulga as matérias sem restrições aos assinantes do jornal, tanto as do dia como as edições
anteriores.
228
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um produto, mas a possibilidade de um acesso na forma de fantasia” (BARONAS, 2003,
p.89). Assim, o perfil “ideal” da mulher contemporânea é oferecido aos sujeitos a partir das
necessidades que estes “têm” de consumi-lo. Necessidades estas das mais diferentes ordens:
ascender na carreira profissional; conquistar reconhecimento profissional; obter sucesso nas
mais diversas situações de trabalho e da vida familiar e social. Portanto, para a análise
discursiva que se pretende realizar, não se pode falar da representação da mulher em
reportagem do jornal O Estado do Maranhão sem levar em consideração o seu estilo, a forma
como representa essa prática social na qual está inserido. A esse estilo denominamos
reportagem-perfil.
À luz da ADC (Choliaraki & Fairclough 1999 e Fairclough 2001;2003), centramos
nossa análise no significado racional através da categoria intertextualidade; no significado
representacional utilizando a categoria interdiscursividade e, por fim, no significado
identificacional pelas categorias modalidade e avaliação. A ADC é relevante para este estudo
uma vez que essa abordagem visa mostrar “como os discurso é moldado pelas relações de
poder e ideologias e os efeitos construtivos que o discurso tem nas identidades sociais,
relações sociais e sistemas de conhecimento e crenças de uma sociedade” (FAIRCLOUGH,
2001, p. 21). Nesse contexto entendemos que a linguagem que usamos define nossos
propósitos, expõe nossas crenças e valores, reflete nossa visão de mundo e a do grupo social
em que vivemos, e também, pode servir como instrumento de manipulação ideológica.
1. CATEGORIAS TEXTUAL-DISCURSIVAS DETERMINANTES DA
IDENTIDADE SOCIAL FEMININA CONSTRUÍDA PELO JORNAL
O ESTADO DO MARANHÃO.
1.1 INTERTEXTUALIDADE
No estudo da intertextualidade em um texto, o cerne da questão é verificar quais vozes
são incluídas e quais são excluídas. Pode haver ou não tensão no relato no desenrolar do
texto, no qual estabelecerá relações de solidariedade, dominação, contestação ou competição
com aquele relato, refletindo interações sociais. As relações sociais entre os sujeitos podem
materializar-se nos textos através da categoria da intertextualidade, definida por Fairclough
(2001, p.114) como “a propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de outros
textos que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que o texto pode assimilar,
contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante”.
A intertextualidade de um texto é, então, a combinação da voz do autor com outras
vozes que lhe são articuladas e pode se fazer presente por meio de: citações - reprodução fiel
do que foi dito ou escrito com a presença de marcas claras de relato direto (discurso direto);
relato/discurso indireto - atribuições nem sempre explícitas, já que é possível atribuir uma
fala a alguém sem especificar claramente quem seria o autor do texto original; pode aparecer
como resumo de outro texto e, por último, relatos narrativos de ato de fala - o ato de fala é
relatado, mas não se relata seu conteúdo. O termo voz é utilizado aqui sugerindo tanto
representações quanto à identidade dos participantes, diretos ou indiretos, dos textos
construídos nos eventos sociais.
1.2 INTERDISCURSIVIDADE
Os diferentes discursos não apenas representam o mundo ‘concreto’, mas também
projetam possibilidades diferentes da realidade, ou seja, relacionam-se a projetos de
mudanças do mundo de acordo com perspectivas particulares. Identificar esses discursos nos
textos possibilita-nos observar as lutas pelo poder nas práticas discursivas; analisar ideologias
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que possam estar envolvidas; perceber as mudanças que possam estar ocorrendo e, mais
especificamente, nesta pesquisa, entender como as identidades dos atores envolvidos estão
sendo representadas nos textos.
A análise interdiscursiva de um texto relaciona-se à identificação dos discursos
articulados e da maneira como esses discursos são articulados. A identificação de um discurso
em um texto cumpre duas etapas: a identificação de que partes do mundo são representadas
(os temas centrais) e a identificação da perspectiva particular pela qual são representadas. As
maneiras particulares de representação de aspectos do mundo podem ser especificadas por
meio de traços linguísticos, que podem ser vistos como ‘realizando’ um discurso. Segundo
Fairclough (2003), o mais evidente desses traços linguísticos é o vocabulário, pois diferentes
discursos ‘lexicalizam’ o mundo de maneiras diferentes.
1.3 MODALIDADE E AVALIAÇÃO
O significado identificacional está relacionado ao conceito de estilo. Estilos
constituem o aspecto discursivo das formas de ser e estão ligados à identidade de atores
sociais em textos; às formas como as pessoas se identificam e são identificadas. Nessa
perspectiva, o processo de identificação envolve efeitos constitutivos do discurso, que deve
ser entendido como um processo dialético em que discursos são inculcados em identidades. A
dimensão da gramática que corresponde à função interpessoal da linguagem é estudada pela
modalidade.
Nesta categoria, temos além do comprometimento do falante com suas proposições,
um comprometimento que inclui a interação com os interlocutores. A modalidade é entendida
como a relação entre o (a) autor (a) de um texto e a representação, seu estudo é, portanto,
relevante na construção discursiva de identidades, uma vez que “o quanto você se
compromete é uma parte significativa do que você é - então, escolhas de modalidade em
textos podem ser vistas como parte do processo de textualização de autoidentidades”
(FAIRCLOUGH, 2003, p.166). A avaliação materializa-se nos textos através de afirmações
avaliativas que apresentam juízo de valor; de afirmações com verbos de processo mental
afetivo (tais como detestar, gostar, amar...) e de presunções valorativas (sobre o que é bom ou
ruim desejável ou indesejável). Segundo Fairclough (2003, p.172), “o elemento avaliativo de
uma afirmação pode ser um atributo, um verbo, um advérbio ou um sinal de exclamação”.
Adjetivos e advérbios avaliativos variam em escala de baixa a alta intensidade
(bom/ótimo/excelente).
2. A ANÁLISE
Na análise dos textos apresentada a seguir buscamos evidências na linguagem e nas
escolhas lexicográficas que demonstrem o propósito discursivo das enunciadoras (repórter
mulher) e enunciadores (repórter homem). Os recortes que utilizaremos, a seguir, ilustram
fragmentos de reportagens jornalísticas impressas-coluna perfil publicadas em O Estado do
Maranhão, que colocam a mulher como personagem central ou ainda que discutem de alguma
forma sua presença na cultura e na sociedade. A referida análise envolverá três etapas: a
primeira referente ao significado acional, onde analisaremos a categoria intertextualidade, a
segunda, relativa ao significado representacional, através da categoria interdiscursividade, a
terceira, relacionada ao significado identificacional, através das categorias modalidade e
avaliação.
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2.1 ANÁLISE DO SIGNIFICADO ACIONAL (INTERTEXTUALIDADE):
REPORTAGEM PERFIL (2)
A Rp(2) é sobre a promotora de justiça Marilea Campos dos Santos Costa, 42 anos,
casada com o desembargador Gerson Oliveira Costa Filho, mãe adotiva de Maria Valéria
Campos, 12 anos. Selecionamos, para exemplificar a análise, os seguintes fragmentos:
(7) “Minha mãe trabalhava na Petrobras, mas resolveu deixar o emprego para cuidar
da família e nunca esboçou arrependimento”.
(8) Para a promotora, os pais têm que tomar a responsabilidade dos seus filhos e não
deixar para o Estado fazê-lo. E ainda desenvolver nas crianças o amor pelo trabalho,
além de sua auto-estima. “A família tem que ser respeitada porque é a primeira
formação do cidadão. Quando trabalhava no interior proferi várias palestras sobre
esse tema e acredito que a solução para os problemas de hoje está na união, cada um
fazendo sua parte”.
(9) Um dos momentos de maior felicidade da promotora de Justiça Marilea Campos
foi a adoção de Maria Valéria Campos, de 6 anos, em 1997. Depois de ter tentado
por duas vezes a inseminação artificial, por apresentar dificuldade de engravidar, a
promotora viu em Maria Valéria a oportunidade de
descobrir o verdadeiro sentido da maternidade.
(10) Marilea sentia que, para completar a sua felicidade, só faltava ser mãe.
(11) Responsável e dedicada ao lar, a promotora de Justiça aproveita as primeiras
horas do dia e o início da noite para organizar a casa do jeito que gosta. Para
acompanhar o desenvolvimento da filha, ela faz questão de acordar por volta das
5h30 e prepará-la para a escola.
(12) “Independente da classe a que você pertence, o importante é você ser uma
pessoa que realmente busca o que há de melhor para si”.
(Jornal o Estado do Maranhão, 25 de maio de 2003).

Essa voz é trazida para o texto durante a apresentação da entrevistada, na qual são
resgatadas experiências passadas, sua trajetória escolar incluindo o ingresso no curso de
Direito da Universidade Federal do Maranhão e, sobretudo, sua trajetória profissional.
No excerto (7), o operador argumentativo “mas” é uma marca linguística que participa
na construção de um efeito de denúncia ao revelar uma diferença entre a condição do homem
e a condição da mulher em relação ao mercado de trabalho. Há uma minimização do trabalho
feminino fora do lar, pois a mãe trabalhadora enfrenta dificuldades para dar a mesma
assistência aos filhos, principalmente no plano afetivo, obrigando-a muitas vezes a deixar o
emprego.
Esse fragmento legitima e reproduz toda uma concepção naturalizada socialmente
acerca do papel institucional de homens e mulheres: à mulher é designada a função de cuidar
da família e do lar, ou seja, atividades relacionadas às tarefas domésticas, enquanto que ao
homem cabe a responsabilidade de ter um emprego, uma vez que ele é o responsável pelo
sustento da casa e da família. A entrevistada ao ressaltar essas informações, valoriza os papéis
tradicionais da mulher, mesmo desejando sua reestruturação.
Esse modelo de “mulher perfeita”, por sua dedicação incontestável ao lar, descrito
pela narradora, pode ser articulado com o seu ponto de vista sobre a família, observado no
excerto (8). Essa voz é trazida ao texto, através do discurso indireto, pela enunciadora/repórter
durante a argumentação da entrevistada sobre a família. Ao valorizar a família na formação
do cidadão, o texto parece sugerir que a promotora sobrepõe o modelo de família tradicional composto de pai, mãe e filhos (as) - demonstrando, assim, certo preconceito em relação a
outros modelos familiares, como aqueles formados apenas por mãe e filhos (as), por
homossexuais femininos ou por homossexuais masculinos comumente presentes na sociedade
atual. Os traços culturais reveladores de uma família conservadora centrada ainda no

700

patriarcalismo parecem sobreviver, apesar de significativas transformações nas relações
familiares na sociedade contemporânea.
Ao atribuir a responsabilidade aos pais por seus filhos e não ao Estado, („os pais têm
que tomar a responsabilidade dos seus filhos e não deixar para o Estado fazê-lo‟) a
entrevistada revela sua posição em relação à família, assumindo uma postura crítica. Seu
ponto de vista sobre as responsabilidades que a família deve ter pode estar relacionado à sua
vida profissional, uma vez que trabalha na 1ª Vara de Família. O texto enfatiza, ainda, a
necessidade por parte dos pais de ‘desenvolver nas crianças o amor pelo trabalho, além de sua
auto-estima’.
As expressões “tem que tomar responsabilidade”; “não deixar para o Estado fazê-lo”;
“desenvolver nas crianças...” utilizadas pela promotora endossam as críticas que atribui aos
pais em relação ao acompanhamento dos filhos, na formação do cidadão, movida pelo
„descaso‟ que ainda persiste em um espaço social (a família), que deveria, ao contrário, ser
disseminador de valores e ideias transformadoras na luta por uma sociedade mais democrática
e menos excludente.
A percepção de família representada pela promotora de justiça pode ser associada com
o posicionamento da enunciadora/repórter representado no fragmento (9). O texto enfatiza os
sentimentos e emoções da promotora ao concretizar a adoção. Isso remete ao senso comum
segundo o qual historicamente, a razão foi associada aos homens, enquanto a emoção às
mulheres, uma crença que mesmo na modernidade persiste. A feminilidade surge aqui
relacionada àquelas características que implicam subordinação; atividades maternais. Esse
pensamento pode ser articulado em (10) Marilea sentia que, para completar a sua felicidade,
só faltava ser mãe. A voz da entrevistada é trazida para o texto, através do discurso indireto,
pela enunciadora durante a argumentação da promotora sobre as dificuldades enfrentadas no
processo de adoção de sua filha. Ao associar a sua felicidade à maternidade, a entrevistada
reafirma seu ponto de vista a respeito da família como sendo construída nos moldes
tradicionais, onde a identidade materna é a grande representação feminina.
No recorte (11), observamos que ao mesmo tempo em que o Jornal procura enaltecer a
promotora em seu desempenho profissional, legitima e reproduz a naturalização dos papéis
femininos historicamente constituídos, onde à mulher é atribuída a responsabilidade de cuidar
da casa, organizá-la e cuidar dos filhos e, dessa forma, traz à tona sentidos preconceituosos e
discriminatórios da mulher.
Ao representar a entrevistada enfocando a sua profissão (promotora de justiça), cargo
considerado tipicamente masculino, o excerto (11) sinaliza também para as novas exigências
feitas à mulher no século XIX: ela necessita organizar e dirigir sua casa e, simultaneamente,
aderir à profissionalização competente para transformar-se numa mulher economicamente
ativa sem, contudo, abandonar os cuidados com a família e o lar. Essa representação não
problematizada por parte da enunciadora repórter reconstitui crenças e conhecimentos
relativos aos novos papéis femininos exigidos neste início de século. Uma dessas crenças é
que a mulher é, consensualmente, vista como possuidora da capacidade para desempenhar
vários papéis: mãe, esposa, dona-de-casa, além de trabalhadora profissional. Implicitamente,
o texto (11) deixa transparecer que, é consenso da promotora o acúmulo de papéis que é
obrigada a desempenhar: cuidar da família e da casa e atender no Ministério Público.
Apesar dessa representação da mulher profissional “ideal” feita pelo Jornal, podemos
observar um desconforto na voz da entrevistada, trazida ao texto em discurso direto, quando
esta argumenta sobre o ambiente de trabalho na formulação de (12). A narradora, através
desse enunciado, revela sua posição na relação mulher X trabalho, assumindo uma postura de
resistência, ao ressaltar a importância de se lutar para alcançar sempre o melhor e que no
mundo do trabalho essa persistência não deve ser diferente em busca de melhores condições
de vida e de trabalho e, portanto, de igualdade de direitos e deveres entre os sexos.
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2.2 ANÁLISE DO SIGNIFICADO REPRESENTACIONAL
(INTERDISCURSIVIDADE): REPORTAGEM PERFIL (1)
(1) “Digo sempre que o meu marido foi a sorte grande da minha vida”.
(2) “Gosto muito de dançar e até hoje frequento serestas e outras festas com o meu
marido. Todas as sextas-feiras vamos ao baile do Clube Jaguarema”.
(3) “O trabalho desenvolvido pela farmacêutica é tão relevante para a sociedade que
na semana passada a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China no Maranhão
enviou três dos seus medicamentos para a China, com a esperança de uma possível
cura para a pneumonia asiática”.
(4) “Eles dizem que eu trabalho muito e não tenho tempo para descansar nem para
cuidar da minha saúde, mas nunca deixam de me dar apoio”.
(5) “Quero que o país acorde e se sensibilize para essa riqueza que é a flora
medicinal do Brasil. Que a gente consiga uma lei de patentes docente, para que não
tenhamos de competir com as multinacionais e que, estudando os vegetais, se
chegue à erradicação dessas doenças que ainda não possuem cura, como o câncer e a
Aids”.
(6) “O meu trabalho é o meu oxigênio. No dia em que não puder ficar perto das
plantas, não vou mais ter o que fazer por aqui”.
(Jornal o Estado do Maranhão, 11 de maio de 2003)

A interdiscursividade pode ser exemplificada nos excertos (1), (2), (3), (4), (5) e (6)
acima que compõem o perfil da professora e farmacêutica Terezinha de Jesus Almeida Silva
Rêgo, que foram denominados de: discurso conservador, o discurso da realização pessoal,
discurso da qualidade de vida, discurso da esfera pública.
O discurso conservador é atualizado em (1), o casamento pode, nesse caso, significar
uma realização pessoal bem como a única forma da sociedade legitimar a união entre os
sexos. Enfim, o ponto de vista da entrevistada, expresso nesse enunciado, pode influir na
construção de Artur como marido, pai e companheiro, que valoriza a mulher, pois tudo leva a
crer que a farmacêutica tem em seu marido um modelo de homem. Embora a entrevistada
inicie seu texto com articulação desse discurso, notamos que há uma relação de conflito entre
o discurso conservador que prega a supremacia masculina em detrimento da submissão
feminina – e o restante da reportagem.
Nesse sentido, é possível afirmar que o discurso conservador está em relação de
conflito, sobretudo, com o discurso da realização pessoal presente em (2). O discurso da
realização pessoal aqui se justifica pela identificação dos desejos da entrevistada em dançar e
sair em companhia do marido. O relacionamento feliz do casal, exemplificado com a
participação assídua em festas é ressaltado pela narradora que, age de forma a garantir a
realização de suas vontades na relação conjugal.
Em (3), a enunciadora faz uma avaliação do trabalho da entrevistada na primeira linha
“O trabalho desenvolvido pela farmacêutica é tão relevante para a sociedade [...]”. Essa
avaliação está voltada para ressaltar a importância do trabalho da pesquisadora, desenvolvido
a partir do estudo dos vegetais, que poderá trazer a cura da pneumonia asiática. Com essa
avaliação, a enunciadora constrói uma imagem positiva da entrevistada como profissional de
sucesso que tem reconhecimento internacional. Esse discurso influi na construção dessa
entrevistada como uma “profissional modelo”, uma vez que a enunciadora enfatiza a
relevância do seu trabalho para a sociedade, na cura de doenças graves como o câncer e a
AIDS.
Outro discurso articulado pela entrevistada é o discurso da qualidade de vida,
atualizado em (4) “Eles dizem que eu trabalho muito e não tenho tempo para descansar nem
para cuidar da minha saúde, mas nunca deixam de me dar apoio”. A falta de tempo para
cuidar da saúde é representada como consequência do excesso de atividades desempenhadas
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pela farmacêutica. Podemos notar que articulação do discurso da qualidade de vida, embora
naturalize as restrições que a mulher enfrenta ao trabalhar fora de casa, representa uma crítica
no sentido de que se percebe em ‘eu trabalho muito’ se não a origem do problema ao menos
seu agravamento. A solução do problema é vista como de responsabilidade da farmacêutica;
cabe a ela disciplinar-se para controlar o excesso de trabalho. Entretanto, a articulação deste
discurso também dissimula o acúmulo de papéis a que a mulher está sujeita na sociedade
atual.
Em (5) o discurso articulado é o discurso da esfera pública229. Aqui, a entrevistada
clama por providências, da parte do poder público e delibera propondo alternativas. Ela
atribui, paralelamente, ao Estado a responsabilidade pela continuidade de doenças como o
câncer e a AIDS em nossa sociedade, bem como o dever de erradicá-las. Nas duas primeiras
linhas do excerto (5) “Quero que o país acorde e se sensibilize para essa riqueza que é a
flora medicinal do Brasil”, ao propor sensibilidade por parte do governo, a entrevistada
critica as autoridades brasileiras pela falta de políticas públicas voltadas para a valorização da
flora medicinal, vista por ela como uma possibilidade de cura para muitas doenças e de
melhoria da saúde do povo brasileiro. Já nas ultimas linhas, “Que a gente consiga uma lei de
patentes docente, para que não tenhamos de competir com as multinacionais e que,
estudando os vegetais, se chegue à erradicação dessas doenças que ainda não possuem cura,
como o câncer e a AIDS” a entrevistada ilustra sua proposta de solução para o problema:
valorização e reconhecimento dos benefícios gerados pela fitoterapia; criação e
regulamentação de ‘uma lei de patentes docente’ evitando, assim, competir com as
multinacionais.
No último excerto da reportagem/perfil em análise, o discurso articulado pela
entrevistada é também o discurso da realização profissional atualizado na formulação de (6)
“O meu trabalho é o meu oxigênio. No dia em que não puder ficar perto das plantas, não vou
mais ter o que fazer por aqui”. Esse discurso, aqui, se legitima pela identificação da
farmacêutica com o trabalho que desenvolve com as plantas. Essa realização no trabalho é
construída pela entrevistada como uma relação indispensável, vital comparada ao oxigênio
que respira: “O meu trabalho é o meu oxigênio”. Com essa avaliação, a farmacêutica constrói
uma imagem positiva da relação mulher X trabalho, que se sustenta na dedicação, na
competência e na profissionalização.
Por fim, o modo de entender da entrevistada, atualizado nesse excerto, pode influir na
construção do trabalho com a fitoterapia como fundamental, prazeroso e que dignifica a
mulher, pois nos parece que a entrevistada vê em seu trabalho um modelo de profissão.
Embora a farmacêutica finalize seu texto com a articulação deste discurso, notamos que há
uma relação de conflito entre o discurso da realização profissional – que prega a busca do
prazer no trabalho, auto realização - e o discurso da qualidade de vida, atualizado em (4)
“Eles dizem que eu trabalho muito e, mas nunca deixam de me dar apoio”.
Podemos notar que, nesse exemplo, a entrevistada não apenas atribui ao trabalho o
motivo que a impede de cuidar da saúde como também o representa como “um fardo pesado”;
excesso de atividades (“eu trabalho muito”), uma vez que enfatiza a sua falta de tempo para
cuidar da saúde (“não tenho tempo para descansar nem para cuidar da minha saúde”). Esse
discurso entra em conflito com o discurso da realização profissional, visto que neste último o
trabalho é fundamental (“O meu trabalho é o meu oxigênio”), já no discurso da qualidade de
vida passa a ser o algoz.

O conceito de “esfera pública” remete à deliberação de indivíduos, como cidadãos, sobre questões sociais e
políticas (RESENDE; RAMALHO, 2006)
229
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2.3 ANÁLISE DO SIGNIFICADO IDENTIFICACIONAL
(MODALIDADE/AVALIAÇÃO): REPORTAGEM PERFIL (3)
Nesse perfil a personagem é a desembargadora Maria dos Remédios Buna. Como nos
demais perfis analisados, as afirmações são categóricas não havendo instancia de outro tipo de
modalidade. Isso indica alta afinidade da entrevistada com as preposições tacitamente
tomadas como verdadeiras como podem exemplificar os fragmentos abaixo:
(14) “Meu dia-a-dia era muito corrido, pois, além de estudar, tinha que trabalhar
para ajudar em casa. Sempre que arranjava um namoradinho, terminávamos, porque
não lhe dava a atenção necessária e ele acabava interessando-se por outra garota”.
(15) “Depois de ter passado por tantas dificuldades na vida e ter percorrido
caminhos longos e árduos para conseguir ser alguém, é muito gratificante fechar o
círculo da profissão que escolhi. É majestoso. Hoje, me sinto uma rainha”.
(Jornal o Estado do Maranhão, 14 de março de 2004)

Na atualização de (14) a modalidade categórica justifica-se pela identificação do
pronome possessivo de primeira pessoa do singular (meu). A desembargadora faz uma
afirmação avaliativa sobre sua trajetória de vida como estando ligada aos estudos e ao
trabalho o que a leva a classificar o seu ‘dia-a-dia’ como corrido, portanto, indesejável, ruim.
Ao argumentar sobre o desempenho de várias funções, a entrevistada identifica-se
positivamente como mulher “guerreira” que superou muitas dificuldades até alcançar
realização profissional como podemos notar também em (15).
Aqui a desembargadora identificada através do pronome oculto de primeira pessoa do
singular (eu). Em sua representação da posse ao cargo de desembargadora, a entrevistada
utiliza verbos no presente do indicativo, o que caracteriza essas proposições como afirmações
de fato, como podemos notar em ‘é muito gratificante fechar o círculo da profissão que
escolhi. É majestoso. Hoje, me sinto uma rainha’. Desse modo, o texto produz uma
identificação da desembargadora como positiva, desejável, ao tempo em que aponta para sua
realização profissional num contexto social em que as mulheres não são mais criadas para
serem (somente) mães, elas são, desde cedo, incentivadas a terem uma profissão e, sobretudo,
sucesso na profissão que escolheram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O discurso tem um poder construtivo tríplice: cria ou reconstitui conhecimentos e
crenças; estabelece relações sociais e produz ou reproduz identidades, o que confere a análise
crítica um caráter interpretativo, explanatório e emancipatório. A partir das análises realizadas
constatamos que Existem marcas identitárias construídas nos perfis jornalísticos que
reafirmam as diferenças entre homens e mulheres diante da multiplicidade de papéis sociais
experimentados por cada um, apesar desses textos terem os mesmos objetivos de
comunicação (apresentar a vida particular do (a) entrevistado (a); mostrar o que faz e como
faz). Observamos que a dicotomia público/privado, subjacente a várias segregações
socioculturais, como a divisão social do espaço e do trabalho (BOURDIEU, 2007; PERROT,
2007) e questionada por feministas e historiadoras durante décadas, constitui uma recorrência
nos perfis analisados. O discurso é constituído pelo contexto social, assim como através do
discurso se constitui esse mesmo contexto.
Desse modo, entendemos os significados como construções sociais e, portanto,
passíveis de mudança. As diferentes posições de sujeito ocupadas por homens e mulheres nos
textos contribuem para reforçar as diferenças socialmente construídas ao longo da história,
isto é, para legitimar que os lugares ocupados por homens e mulheres são distintos entre si.
Enquanto depreendemos de algumas vozes nos textos que o lugar da mulher é no lar,
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cuidando da família e que o lugar do homem é no seu ambiente do trabalho buscando
reconhecimento social, outras vozes afirmam que a luta das mulheres deve ser contínua e
incessante, embora elas já tenham conquistado novos espaços sociais.
Nossas análises servem para reforçar a ideia defendida por Van Dijk (2008) de que
pelo uso seletivo de fontes de informações, rotinas jornalísticas consagradas e seleção de
assuntos para histórias, a mídia jornalística decide quais atores serão representados na arena
pública, o que será dito a respeito deles e, em especial, como será dito. Portanto, se a um
tempo a mulher é trazida para um espaço midiático profissional, ao mesmo tempo, o discurso
se mantém hegemônico, haja vista não haver ligação entre os papéis tradicionalmente
estabelecidos para a mulher, ficando muitas vezes como uma tarefa excêntrica, o que
podemos notar no exemplo (11), anteriormente citado.
Aqui, o gosto pelas tarefas domésticas é representado pela entrevistada como se fosse
uma função muito diferente das culturalmente impostas às mulheres. Essas reportagens
começam a dar visibilidade social à mulher bem-sucedida profissionalmente e as apresentam
como mulheres fortes e vencedoras. Nesse caso, o termo “vencedora” remete a uma
pluralidade de sentido: “vencer na vida”, “vencer as barreiras sociais”, “vencer os
machismos”. Isto se dá porque “vencer rememora sentidos de disputa em que um se sobrepõe
ao outro” (AUGUSTINI; SILVA, 2007, P. 18) Esses perfis sustentam o imaginário social e,
sobretudo, o imaginário feminino de que é possível “vencer”, isto é, chegar a ocupar um cargo
considerado masculino e ser bem sucedida, o que opera como reforço à perseverança da
mulher na luta pela igualdade entre os sexos.
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Resumo:
A maneira como a figura feminina é apresentada na literatura varia em diferentes visões de acordo com cada
época. Pretende-se neste estudo analisar como o perfil psicológico, através do Id, ego e superego, contribui para
a construção da identidade de Maria da Glória, protagonista da obra romântica Lucíola, de José de Alencar.
Procura-se ainda entender como o padrão social da época atua na construção de sua identidade. Para as análises
propostas, além de tomar por base os estudos da psicanálise freudiana, o trabalho tem como suporte teórico
autores como Stuart Hall e Bauman, que tratam das questões de identidade. A metodologia baseia-se na pesquisa
bibliográfica, revisando literaturas que dialogam com as análises propostas. A partir de técnicas qualitativas de
dados, pôde-se perceber que os perfis psicológico e social apresentam uma parcela determinante de contribuição
na construção da identidade da personagem analisada. Espera-se com este estudo, contribuir dentro do campo da
literatura e dos diversos estudos que tratam da condição feminina, assim como da psicologia e identidade, nas
diversas áreas do saber.
Palavras-chave: Psicanálise. Romantismo. Lucíola. Identidade

1. INTRODUÇÃO
José de Alencar, um dos principais nomes da Literatura Brasileira, nasceu no dia 1 de
maio de 1829, em Messejana no Ceará. Foi romancista, jornalista, advogado, dramaturgo e
político. Foi um dos maiores nomes da vertente indianista da Literatura do Brasil. Obteve
destaque pela publicação de O Guarani (1857) no formato de folhetins no Jornal do Rio de
Janeiro. Foi patrono da cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Porém, sua
obra não se limitou apenas ao romance indianista. Podemos dividir sua obra em: Romances
Urbanos, Romances Históricos e/ou Indianistas e os Romances Regionalistas. No ano de 1862
publicou o romance urbano Lucíola, o qual será analisado neste trabalho.
O romance se passa no ano de 1855 quando um dos personagens principais, Paulo,
chega ao Rio de Janeiro e vai a uma festa na Glória a convite de seu amigo Sr. Sá. Chegando
à festa o jovem e romântico Paulo depara-se com a grandiosa beleza de uma jovem. Sem
saber que esta é Lúcia, a mais bela e solicitada cortesã da cidade, ele acaba cortejando-a e
causando risos em seu amigo. A partir daquele momento, Paulo não consegue deixar de
idealizar amorosamente Lúcia. Alguns encontros depois os dois começam uma relação
perigosa e que vai contra as convenções sociais. Porém, nenhum deles consegue ficar longe
um do outro.
Este trabalho visa analisar a contribuição do perfil psicológico (id, ego e superego) na
formação da identidade de Lúcia. Para isso nos valemos das ideias de Hall (2014) e Bauman
(2008), estudiosos da área da identidade. Bem como da teoria da psicanalise de Freud. A
pesquisa aqui empregada baseia-se na revisão de teorias que conversam com o tema proposto.
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Cabe salientar que este é um estudo inicial da teoria Freudiana. Vale lembrar também
que essa teoria não se encerra nos conceitos apresentados neste trabalho e relacionados com o
que foi encontrado no romance de José de Alencar.
2. IDENTIDADE OU IDENTIDADES
Ao entrarmos em contato com as ideias de Stuart Hall em relação às questões que
permeiam a identidade, nos deparamos com três conceitos relacionados ao sujeito, sendo
estes: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Baseando-se no
que difere cada conceito, percebemos que os mesmos se modificam de acordo com as
mudanças ocorridas no modo do ser humano se relacionar entre si.
O primeiro conceito apresentado pelo autor é o do sujeito do iluminismo, ele nos diz
que tal sujeito é “totalmente centrado, unificado, dotado de capacidades de razão, de
consciência e de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior.” (HALL, 2014, p. 10).
Segundo as ideias defendidas por Hall, esse núcleo vem à superfície no momento em que o
ser humano nasce e se desenvolve juntamente com o mesmo, porém permanecendo, durante
toda a sua trajetória, essencialmente idêntico. Esse centro ao qual o autor se refere diz respeito
à identidade do indivíduo. Percebemos, desta maneira, uma concepção totalmente
individualista relacionada ao primeiro conceito apresentado.
Partindo para a noção de sujeito sociológico, não seguimos por esse caminho de
individualidade, pois, este era tido como resultante da fusão entre o interior e o exterior do
indivíduo, ou seja, com todas as suas relações com o mundo fora dele. O núcleo do sujeito a
partir daqui passou a ser observado como não sendo independente, mas moldado de acordo
com as relações entre sujeito e aqueles que são importantes para ele, estas relações serviam
como ponte mediadora entre o sujeito e os valores sociais. A partir deste conceito, a
identidade começa a ser apresentada como algo que não é por si mesma, que não se constrói
de forma totalmente individual.
Existe, nesta concepção, uma interatividade entre a identidade e o eu de cada um, e a
mesma se forma pelas interações entre o eu e a sociedade. Nós internalizamos os valores
culturais e seus significados fazendo com que eles se tornem parte do que somos. “A
identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura”
(HALL, 2014, p.11).
Segundo o autor, o que vem se modificando através dos tempos é justamente a noção
do sujeito como possuidor de uma identidade única e fixa. Com o passar dos tempos o
indivíduo começa a se fragmentar e possuir não uma, mas várias identidades. É ai que
chegamos ao terceiro conceito, o do sujeito pós-moderno.
O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável,
está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias
identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas.
Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens sociais
“lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as
“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como
resultado de mudanças estruturas e institucionais (HALL, 2014, p.11).

A identidade deste sujeito é totalmente móvel que se forma e se transforma pelas
através das nossas representações dentro dos sistemas culturais. Entende-se aqui que a
identidade se define historicamente e não exclusivamente pelo biológico.
O sujeito pós-moderno assume identidades diversas conforme os diferentes momentos.
Aqui ela não é inata e sim histórica, ou seja, é decorrente do processo histórico em que o ser
atua. O indivíduo não apresenta uma identidade unificada e dentro dele existe uma variedade
de identidades que são contraditórias entre si, que o empurra em diferentes direções, o que faz
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com que o sujeito pós-moderno seja continuamente deslocado no que diz respeito à sua(s)
identidade(s).
Desta maneira, “a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia” (HALL, 2014, p. 12), na medida em que os sistemas de significação sociais e
culturais são multiplicados, o sujeito é confrontado por uma gama de identidades possíveis e
tão plurais quanto tais sistemas, com as quais o mesmo pode se identificar mesmo que por um
curto período de tempo.
As ideias apresentadas no conceito de sujeito pós-moderno também podem ser
encontradas nos conceitos propostos por Bauman (2004) que nos diz que a identidade não é
algo duro, fixo e sim algo que se molda de acordo com os caminhos e as decisões tomadas
pelos indivíduos no decorrer da vida. As culturas onde o sujeito está inserido e tem contato
são fatores importantes para a construção e mutação de sua identidade, ou suas identidades.
Ao adentrarmos na teoria de Bauman nos deparamos com a liquidez das relações, das
personalidades e dos indivíduos.
A liquidez da era moderna, a liquidez dos amores, das relações e também das
identidades. Segundo o autor, nossa identidade é definida por nós mesmos e não herdada
conforme apresentada no conceito de sujeito iluminista e, com o passar do tempo, ela deve ser
e é redefinida. Pois, o modo de se relacionar em sociedade, bem como os conceitos de certo e
errado se modificam muitas vezes e cada vez mais rápido. Assim, “as sociedades modernas
são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente” (HALL,
2014, p. 12).
3. A PSICANÁLISE DE FREUD
Freud defendia a ideia de que todo comportamento humano é influenciado. Para ele, as
ações, os pensamentos e os sentimentos não se dão de forma acidental ou ao acaso e podem
ser explicados, devido a isso, ele foi considerado como um determinista.
Fica então a cargo da psicanálise desvendar os mistérios do comportamento humano
buscando as fontes de pensamento, sentimentos e ações nos conflitos ocultos, além de estudar
o modo como aquilo que vivemos no passado, pode ter relação com nossa natureza básica
atuando na construção da personalidade de cada um.
3.1 AS CAMADAS DA PERSONALIDADE
Freud a partir de seus estudos percebeu que o sujeito muitas vezes não está inteirado
de seus impulsos e conflitos internos, dentro da sua teoria percebemos a ênfase dada por ele
aos aspectos inconscientes da nossa personalidade.
Para ilustrar a importância dada pelo autor ao inconsciente é usada muitas vezes a
analogia do iceberg, pois do mesmo modo que grande parte dele está submerso na água, a
maior parte da nossa personalidade está submersa abaixo do consciente, ou seja, no
inconsciente. É nele que, encontramos os fatores realmente importantes ligados ao
comportamento do homem. Por tanto, para que se entenda o comportamento humano é
necessário que o inconsciente seja trazido para fora.
Os três níveis de consciência trazidos por Freud são: o inconsciente, o pré-consciente e
o consciente. No primeiro, estão todos os aspectos referentes à nossa personalidade dos quais
não temos uma noção clara. No segundo, estão os fatos que podemos ter acesso, mas que não
estão totalmente no nível de consciência. Já no terceiro, está aquilo que pode ser
imediatamente percebido por nós.

709

3.2 ID, EGO E SUPEREGO.
As variadas identidades apresentadas pelo sujeito da pós-modernidade apresentam
uma relação de intimidade com a teoria da personalidade desenvolvida por Freud.
O id é tido como a parte inata do ser humano, ele já vem pronto no momento do
nascimento do ser humano. É nele onde estão contidos os impulsos mais instintivos. Segundo
CUNHA (2008), o id concentra todos os impulsos inatos e mais primários do ser humano.
O id é composto por energias – denominadas por Freud de pulsões –
determinadas biologicamente e determinantes de desejos e necessidades que
não reconhecem qualquer norma socialmente estabelecida. O id não é
socializado, não respeita convenções, e as energias que o constituem buscam
a satisfação incondicional do organismo. (CUNHA, 2008, p. 1).

Enquanto o id é inato e já vem programado dentro de nós, as outras duas partes são
desenvolvidas durante o percurso da vida do indivíduo. E isso nos permite relacionar a teoria
Freudiana com o conceito de sujeito pós-moderno de Stuart Hall, pois a identidade
fragmentada desse sujeito irá se originar com a relação entre os mundos pessoal e o público,
numa mediação entre o eu e o que está ao seu redor. Assim como a construção de identidade
depende dessa relação, a construção da personalidade vai depender igualmente dela.
Essa instância da personalidade não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado,
não possui inibições e busca se gratificar operando de acordo com o princípio do prazer. É no
id onde está localizada a fonte original de onde o ego e o superego capturam energia, ou seja,
é aqui onde a personalidade se inicia e depois se desenvolve.
O superego é visto como um depósito de normas e princípios morais dos grupos
sociais aos quais os indivíduos estão inseridos. São as normas da sociedade e da cultura,
aquilo que é tido como certo e errado. O superego é representado primeiramente pela família
e logo depois é internalizado pelo próprio indivíduo.
Já o ego é o mediador na relação entre o id e o mundo externo. É a razão, a
racionalidade, é aquilo que molda nossas ações de acordo com o meio:
O ego, que significa literalmente “eu”, é o setor da personalidade
especializado em manter contato com o ambiente que cerca o indivíduo. Ele é
a porção visível de cada um de nós, convive segundo regras socialmente
aceitas, sofre as pressões imediatas do meio e executa ações destinadas a
equilibrar o convívio da pessoa com os que a cercam. (CUNHA, 2008, P. 2).

O ego vai ser então o ponto de equilíbrio entre o id e o superego. O ego luta para
satisfazer os instintos do id, porém de maneira a regulá-lo e manipulá-lo de acordo com a
consciência de realidade, encontrando aqui o que é apropriado para que o id se satisfaça ou
pelo menos reduza sua tensão.
Percebemos então que, enquanto o id está mais no interior de nossa personalidade
sendo determinado pelo nosso biológico e vive no nosso mundo interior, as outras porções da
personalidade necessitam do contato com a realidade exterior em que o sujeito está inserido
para se desenvolverem.
4. METODOLOGIA
O estudo aqui desenvolvido se vale da pesquisa de cunho bibliográfico, que se dá por
meio da leitura e revisão de literaturas que dialogam com o tema proposto. Buscamos através
de uma análise qualitativa de dados, analisar como o perfil psicológico, através do id, ego e
superego, contribui para a construção da identidade de Maria da Glória, protagonista da obra
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romântica Lucíola, de José de Alencar, além de entender como o perfil social da época atua na
construção de sua identidade.
Primeiro realizou-se uma leitura do romance escolhido para a análise. Depois foram
realizadas leituras dos teóricos que dão suporte a este trabalho para um contato mais próximo
com os conceitos utilizados. Finalizada as leituras teóricas, foi feita uma leitura mais
aprofundada do romance de José de Alencar para que então se pudesse realizar as análises.
5. ANÁLISES
Visto os conceitos e métodos usados para o embasamento do referente trabalho, a
partir de agora, vamos analisar trechos da obra estudada e relacioná-las com os conceitos da
teoria de Freud, para que assim, possamos alcançar a priori, os resultados que queremos
obter. Como o id é a identidade que já vem com o ser humano desde o nascimento, vejamos
agora um trecho que nos ilustra bem essa parte:
“- Oh! Agora posso te confessar sem receio. Nesta hora não se mente. Eu te amei
desde o momento em que te vi! Eu te amei por séculos nestes poucos dias que
passamos juntos na terra. Agora que minha vida se conta por instantes, amo-te em
cada momento por uma existência inteira. Amo-te ao mesmo tempo com todos as
afeições que se pode ter neste mundo. Vou te amar enfim por toda eternidade”.
(ALENCAR, 2012, p.131).

Como podemos observar, em seus últimos momentos de vida, Lúcia nos mostra a sua
verdadeira face, a face angelical de Maria da Glória, que se redime e entrega-se inteiramente a
esse sentimento puro e sincero. Aqui percebemos o seu Id atuando. Essa identidade de Lúcia é
suprimida em alguns momentos da história, aparecendo somente quando Lúcia conta a Paulo
o motivo de ter entrado na vida de cortesã e no final da obra, onde ela larga tudo e vai morar
em uma casa mais simples e passa a morar com Paulo e sua irmã, assumindo novamente a sua
verdadeira identidade, a de Maria da Glória, uma moça sublime, capaz de arrepender-se de
todos os seus pecados para viver a redenção de um amor puro e verdadeiro. O seu desejo mais
profundo vem à tona, pois esse amor, que até então estava ali no seu interior, surge com um
extinto de redenção e entrega a Paulo por meio desse sentimento, que para ambos, foi o mais
belo e mais puro que já existiu.
- Ele tirou do bolso algumas moedas de ouro, sobre as quais me precipitei, pedindolhe de joelhos que mas desse para salvar minha mãe; mas senti os seus lábios que
me tocavam, e fugi. Oh! Não posso contar-lhe que luta foi a minha: três vezes corri
espavorida até à casa, e diante daquela agonia sentia renascer a coragem e voltava.
(ALENCAR, 2012, p.114).

Diante desta cena, percebemos o quanto Lúcia era sublime. Ora, ela agiu por meio das
necessidades da sua família. Submeteu-se a "explorações" para poder ajudar sua família em
um momento onde a enfermidade e a pobreza atingiam a todos. Desesperada e por medo de
tudo que estava acontecendo, Maria da Glória viu-se obrigada a aceitar a proposta do
"aproveitador" que dava-lhe dinheiro em troca de favores sexuais, aproveitando-se da
inocência e do momento pelo qual Maria passava. Maria via-se obrigada a aceitar todas as
chantagens em troca de dinheiro, pois as suas ações correspondiam com a situação do meio
em que ela estava envolvida, evidenciando o seu poder de racionalidade, o seu ego.
- Meu pai julgava que eu tinha um amante e iria viver com ele! A não ser assim,
exporia sua filha a morrer de fome? Saí de casa. O único ente que me sorriu e me
abraçou por despedida foi o anjinho que Deus me dera por irmã e conforto. Senteime na calçada. Era bastante tarde já, quando uma mulher que se recolhia me
perguntou o que fazia ali àquelas horas. “Perdi meu pai e minha mãe, respondi, não
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tenho onde viver” Jesúina... Era ela...levou-me consigo. Não me esqueci dos meus.
(ALENCAR, 2012, p.115).

O superego aparece aqui na forma do pai de Maria da Glória que, ligado às normas
sociais da época, expulsa a filha de casa depois de ela ter aceitado ser explorada, mesmo que
para ajudar sua família. Pois, segundo as regras que regiam a sociedade daquela época
(superego), não era aceitável para uma família ter em casa uma filha “impura”.
-Ah! Esquecia que uma mulher como eu não se pertence; é uma coisa pública, um
carro da praça, que não pode recusar quem chega [...]. Enquanto abrir a mão para
receber o salário, contando os meus beijos pelo número das notas do banco, ou
medindo o fogo das minhas carícias pelo peso do ouro; enquanto ostentar a
impundência da cortesã e fizer timbre da minha infâmia, um homem honesto pode
rolar-se nos meus braços sem que a mais leve nódoa manche a sua honra; mas se
pedir-lhe que me aceite, se lhe suplicar a esmola e um pouco de afeição, oh! Então o
meu contato será como a lepra para a sua dignidade a sua dignidade e a sua
reputação. Todo homem honesto deve repelir-me! (ALENCAR, 2012, p.76).

Mais uma vez percebemos o superego atuando. Lúcia decide se afastar de Paulo
devido à sua condição social. A personagem, devido ao seu “papel social”, se sente inferior ao
seu amado. Paulo, um rapaz “de família” não poderia manter um relacionamento e amar uma
cortesã como ela. O amor dos dois é mal visto pelas normas morais. Lúcia se vê e se sente
como um objeto, algo que pode ser apenas comprado, algo impossível de ser amado,
especialmente por alguém como Paulo. Percebe-se que Lúcia assume para si neste momento a
sua identidade de cortesã, aquela que não pode ser amada e nem amar a ninguém, pois ela
nada mais é do que um objeto indigno.
6. CONCLUSÃO
Através deste estudo pôde-se perceber que o id, o ego e superego trazidos pela
psicanálise de Freud, atuam de forma ativa na construção das identidades da personagem
principal do romance analisado.
Percebemos que a atuação de seu ego, ou seja, da racionalidade, no momento em que,
por necessidade de ajudar sua família doente, ele deixou-se abusar em troca de dinheiro. O
que acabou desencadeando a ação do superego na forma de seu pai que, ao expulsá-la de casa,
fez com que ela assumisse para si uma nova identidade, a da cortesã Lúcia.
Encontramos ainda, passagens onde o id, que é o desejo mais primitivo de busca pelo
prazer, que nasce conosco e vive no nosso inconsciente se faz presente e emerge novamente
no fim da vida da personagem, trazendo de volta a “primeira identidade” de Lúcia, a de Maria
da Glória, menina ingênua e sonhadora, que acabou sendo suprimida durante vários
momentos de sua vida e durante quase toda a narrativa. O id se manifesta e traz de volta tudo
aquilo que ela foi quando menina.
Pode-se entender que o id, ego e superego possuem um papel importante na
construção de nossa identidade, ou mesmo, de nossas identidades. Podemos perceber também,
que Maria da Glória assume as várias dimensões psicológicas e identitárias estudadas na
teoria de Freud (id, ego e superego), mas que acima de tudo, sua verdadeira identidade, aquela
que corresponde à sua essência, permanece sempre, estando ali nas entrelinhas do texto,
estando subentendida nas falas e nas atitudes de Lúcia, mas que emerge no final com
ferocidade e assim conhecemos quem realmente é Maria da Glória.
Contudo, vimos que essa verdadeira identidade de Lúcia, se deve pelo fato do amor
servir como ápice para transição de uma identidade usada superficialmente, mas não
verdadeira, para uma identidade escondida, mas verdadeira, que emerge das profundezas de
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seu “eu” interior, com a força do amor verdadeiro, para tornar-se a sua verdadeira face. O
amor seria então o maior exemplo de que a vida é inconstante, mutável e transitória.
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O REFLEXO ROMÂNTICO EM FAUSTO: UMA ANÁLISE DA
LIBERDADE INDIVIDUAL EM GRETCHEN, DE GOETHE
Mellyssa Coêlho de Moura233
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RESUMO
O poeta Johann Wolfgang Goethe consagrou a literatura alemã com sua obra Fausto (1808), sua obra-prima que
tomou parte da sua vida inteira. A obra, dentre tantas classificações literárias, está inserida no Romantismo,
movimento literário iniciado no final do século XVIII, e que contém em seu bojo a liberdade individual, a
subjetividade e a supervalorização dos sentimentos como características intrínsecas das personagens românticas.
Embora essas características pregadas pelos românticos devam estar contidas em todas as personagens da obra,
Anne K. Mellor (1993) sugere que devemos analisar a aplicação das mesmas com relação às personagens
femininas, tendo em vista a dicotomia de liberdade existente entre os gêneros e a personificação exagerada da
figura feminina contida no movimento. Com base nessa premissa, o presente estudo propõe uma análise
comportamental de uma personagem feminina específica na obra, Margareth/Gretchen, a fim de compreender a
expansão da liberdade individual da mesma, examinando questões morais, éticas e pessoais que caracterizavam a
autonomia da personagem. Através de seu comportamento e de suas ações, bem como a de sua descrição pela
visão dos personagens masculinos na obra, chegaremos à uma comparação de gêneros quanto à liberdade
individual das personagens, que se aplica diferentemente em relação ao feminino e masculino.
PALAVRAS CHAVE: Romantismo. Liberdade. Individualidade. Mulher.

1. INTRODUÇÃO
1.1. A CONSTRUÇÃO DE FAUSTO
Disseminado na forma de narrativa literária na Alemanha em torno do ano de 1587, o
mito de Fausto (Faustbuch)235 tem como base a vida do médico, mago e alquimista alemão
Dr. Johannes Georg Faust (1480-1540) e vem, desde então, inspirando várias recriações e
releituras do seu enredo, que vão além da barreira do mito, transformando Fausto em uma
figura literária, que vem sendo moldado por novas adaptações sociais e históricas a cada
releitura.
O mito do homem que vendeu sua alma ao diabo em troca de conhecimento e
sabedoria passou por várias adaptações desde sua difusão na Alemanha, que incluem as
traduções do inglês Marlowe em 1572 e os fragmentos de Lessing em 1760, que
posteriormente influenciaram o romantismo Alemão do século XVIII, bem como as obras de
Muller e Kingler, que trabalharam a figura de Fausto no contexto da individualidade
impetuosa do Sturm und Drang.236
Entretanto, foi através de Goethe que o mito de Fausto obteve maior repercussão na
literatura. Escrito em duas partes, a obra prima de Goethe ocupou quase a vida inteira do
autor, cerca de sessenta anos, tendo sua primeira – e mais famosa - parte publicada em 1808.
Goethe contou com diferentes versões e textos na elaboração de sua versão final da obra: em
torno de 1772-1775, elabora o Fausto zero; em 1790, produz Fausto, um fragmento; em
1808, é publicado o Fausto I e, em 1832, finaliza seu projeto com o Fausto II.
Graduanda em Licenciatura em Letras Inglês e Língua Inglesa pela Universidade Federal do Piauí
Professora Doutora da Universidade Federal do Piauí, atuando nas áreas de Literatura Inglesa e Americana
235
Primeira versão alemã escrita sobre o mito de Fausto
236
Tempestade e Ímpeto, movimento literário emergido na Alemanha entre 1770 e 1790 que antecedeu o
movimento Romântico.
233
234

714

A caracterização e a reconstrução de Fausto passaram por diversas mudanças desde
sua primeira publicação oficial, e em cada sociedade em que era reescrito, adaptavam-se seus
anseios e suas insatisfações com o mundo em que vivia. A personagem se transfigurou nas
mãos dos mais variados autores, até se tornar o Fausto de Goethe. Fausto consegue sofrer a
transformação do seu “sentido de advertência – condenação por paganismo – da lenda de
Fausto, para o sentido de individualismo e liberdade – salvação e busca pela liberdade –
gerando um personagem heroico [...]” (MOREIRA E KAIMOTI, 2012, p.11), até se tornar o
herói romântico que é caracterizado hoje.
1.2. O FAUSTO ROMÂNTICO
O Fausto de Goethe foi concebido durante o movimento literário pré-romântico
alemão no qual o autor foi um dos principais envolvidos, conhecido como Sturm und Drang,
e é também inserido no movimento literário surgido logo após, o Romantismo. Traduzido
como tempestade e ímpeto, o movimento literário que precedeu o Romantismo237 pregava a
sensibilidade, individualidade e a subjetividade colérica das personagens, bem como a
supervalorização dos sentimentos do eu e da liberdade individual. A esse respeito, Berlin
(2001) propõe que o expressionismo, teoria que, segundo ele, aparece em sua primeira forma
definida na obra do alemão Herder (BERLIN, 2001, p. 58), e a releitura de Schiller das
reflexões de Kant sobre a liberdade, são influencias essenciais que moldaram a definição do
conceito de liberdade no romantismo.
Influenciado por essas características, o Romantismo foi um movimento que surgiu
em contrapartida à valorização da razão pregada pelo Iluminismo, e que tem como ênfase,
então, a liberdade que o indivíduo é capaz de usufruir, por meio de sua autodeterminação e de
sua vontade própria, aliadas com tantas outras características subjetivas, como a
supervalorização da subjetividade e do sentimentalismo. Os românticos “[...] são
excessivamente subjetivos e procuram demasiadamente a auto expressão individual para que
pudessem criar personagens autônomos, objetivos, de vida própria. ” (ALVES apud
BERMAN, p. 60). Tal valorização faz com o enfoque nos sentimentos seja ainda maior, de
modo em que surge um novo ideal de amor, e logo também, uma nova forma de idealização
exagerada da mulher.
As personagens Românticas, então, são marcadas pela excessiva liberdade, onde a
usam de forma subjetiva, a fim de realizar suas mais íntimas vontades e alcançar os ideais
perfeitos de sentimento tão almejados.
1.3 A PROBLEMATIZAÇÃO ROMÂNTICA EM FAUSTO
Apesar de que tais características pregadas pelos românticos devam estar contidas em
todas as personagens da obra, independente de sexo, Anne K. Mellor (1993)238, em seus
estudos sobre literatura e gênero, sugere que devemos analisar a atribuição dessas
características com relação às personagens femininas, tendo em vista a personificação
exagerada da figura feminina a dicotomia de liberdade existente entre os gêneros, que estão
contidos no movimento. Através da análise comparativa entre algumas obras de autores
românticos, Mellor (1993) afirma que os poetas do Romantismo “[...] sutilmente reengendram
Alguns teóricos se referem a esse movimento como inserido intrinsicamente ao Romantismo, enquanto outros
preferem atribui-lo a característica de percussora do mesmo.
238
Anne K. Mellor é professora de Estudos Ingleses e Estudos das Mulheres na University of California, em
Los Angeles. Seus interesses acadêmicos englobam a Literatura Britânica, 1750-1850; a História Cultural
Britânica, 1750-1850; Teoria e Crítica Feminista; Escrita da mulher; Filosofia; História da arte e Estudos da
Sexualidade.
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com frequência tanto o sujeito quanto o objeto como masculino, e no processo apagam o
feminino do discurso: ela não fala; ela, portanto, não tem existência. ” (MELLOR, 1993, p.
19, tradução nossa)239.
Goethe, grande responsável pelo início do Romantismo alemão com o seu Werther240,
marca suas personagens com o individualismo e a subjetividade plena. Não sendo diferente
em Fausto, a obra nos mostra que o indivíduo é um ser livre e que deve usar de sua liberdade
para conseguir o que seu íntimo deseja. Fausto é um homem sedento pelo conhecimento e
pelo desconhecido, tendo sua alma atormentada pela amargura do não contentamento com a
sabedoria terrena, e que resolve seguir seus instintos e consumar sua busca pelo tão desejado
conhecimento de todas as coisas. Gretchen241, personagem feminina que fará par com Fausto,
também tem suas vontades e desejos íntimos que clamam para se libertarem; pois, como
indivíduo livre, é capaz de usar sua liberdade para os fins que considera justos e necessários.
Embora o movimento Romântico pregue incansavelmente sua luta contra a razão,
através da supervalorização das vontades do eu, bem como da sua subjetividade excessiva e
liberdade do ser, percebe-se uma certa restrição quando se têm como objeto de análise as
personagens femininas. Em contrapartida ao que é proposto inicialmente pelos autores
românticos, a personagem feminina não compartilha da mesma liberdade que se é esperada, e,
quando a fazem, difere-se na limitação em como a liberdade de realização das vontades
íntimas é proposta. Tal limitação acaba por transformar a personagem feminina em uma
figura deturpada, que acaba com delírios e é tida como louca; é como se “[...] a mente
masculina pudesse receber prazer a partir do silenciamento da mulher. ” (MELLOR, 1993, p.
19, tradução nossa).242
Com base nessa premissa, o presente estudo propõe uma análise comportamental de
uma personagem feminina específica na obra, Margareth/Gretchen, a fim de compreender a
expansão da liberdade individual da mesma, examinando questões morais, éticas e pessoais
que caracterizavam a autonomia da personagem. Através de seu comportamento e de suas
ações, bem como a de sua descrição pela visão dos personagens masculinos na obra,
chegaremos à uma comparação de gêneros quanto à liberdade individual das personagens, que
se aplica diferentemente em relação ao feminino e masculino.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 A APOSTA
A estória de Fausto é iniciada com o Prólogo no Teatro e o Prólogo no Céu, sendo o
último baseado no Livro de Jó, com um cenário que mostra o encontro de Deus com o
Mefistófeles243. Nessa cena, o diabo se queixa ao Senhor sobre as maldades terrenas, e por
fim pede a ele que o permita tentar Fausto a seguir seu caminho. Ele recebe então a permissão
para tenta-lo às suas maldades, com a confirmação de que o seu servo jamais cairá em tal
tentação. Está iniciada a aposta que culminará na ruína de doutor Fausto e todos ao seu redor.
A próxima narrativa começa com Fausto em seus aposentos, julgando insignificantes
os conhecimentos que possui, mesmo embora ele tenha todos os estudos e títulos que o
tornam sábio, e a afeição e o respeito daqueles que assim o consideram. Ele confessa que sua
239
No original: “[…] these poets often subtly regender both the subject and the object as male and in the process
erase the female from discourse: she does not speak; she therefore has no existence.”
240
Os Sofrimentos do Jovem Werther (1774), outra grande obra prima do autor e considerada por muitos o
marco inicial do Romantismo.
241
Gretchen corresponde ao nome original da personagem em alemão optado para ser utilizado nesse trabalho
242
No original: “[...] the masculine mind can receive pleasure from the silencing of the female.”
243
Palavra que, etimologicamente, significaria inimigo da luz.
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sabedoria, embora vasta, de nada lhe serve, e que se sente mais longe ainda de alcançar os
verdadeiros saberes que tanto almeja. Para ele, entregar-se aos conhecimentos da magia
(metafísica) talvez seja a única solução para sua acalmar seu coração e os seus
descontentamentos.
Percebem-se inicialmente as características que fazem Fausto pertencer ao movimento
Romântico, como o desejo pelo desconhecido e a sede de um saber espiritual, que vai além do
racional proposto pela sociedade. Em contraposto ao movimento Iluminista que o precedera, o
Romantismo quebra as correntes que arreigam o saber ao saber da ciência, ao conhecimento
racional e à fragmentação dos saberes, propondo um novo conhecimento baseado na
metafísica, na subjetividade e na individualidade do ser.
Incapaz de conseguir atingir a elevação do seu ser, Fausto vê no suicídio a solução
para sua aflição, onde ele se sentiria “[...] pronto/ Por novo trilho a penetrar o Éter, /‘té a
esfera da pura criatividade. ” (v. 729-731). Tal ato, porém, não é consumado: ao julgar ouvir
hinos e cânticos celestes, Fausto desiste de sua aspiração.
Quando Fausto se vê novamente no seu Quarto de estudo, uma aspiração divina lhe
impõe a escrever. Ao tender a escrever “‘No princípio, era o Verbo’” [...]” (v. 1250), nosso
doutor segue uma linha de pensamento romântica e inspiradora, que o leva a toda uma análise
do verbo, do pensamento e da força, achando harmônica solução em “‘[...] No princípio, era a
Ação’ – escrever devo. ” (v. 1264). Claramente mais aspectos contrários ao Iluminismo e
próprios do Romantismo dão ênfase ao processo de caracterização da obra como romântica.
Tal crítica ao verbo aparece novamente no pacto de Fausto entre Mefistófeles, onde o mesmo
se espanta ao ter que assinar seu contrato com palavras escritas, não valendo de nada a
palavra falada que emana de seu ser. Assim, quando Fausto pergunta ao diabo “ Como te
chamas tu? ” (v. 1353), o mesmo responde “Pergunta fraca/ Para quem tal desprezo mostra ao
verbo, [...]” (v. 1354-1355). A narrativa da aposta entre Fausto e o diabo se segue, e quando
Mefistófeles a ele diz “[...] dar-te-ei o que homem nenhum viu. ” (v. 1685) o pacto está feito.
As duas cenas que se seguem são passeios propostos por Mefistófeles. A primeira
acontece numa taberna, com bebida e cantoria, o que logo Fausto enoja Fausto. A segunda
cena se dá na Cozinha de bruxa, onde o diabo pede a ela que dê para Fausto uma bebida
mágica. Nessa cena, Fausto vê num espelho um reflexo “ [...] De mulher, a figura mais
perfeita! ” (v. 2414). Já nessa cena podemos ver os traços do romantismo que estão fincados
na mulher idealizada do movimento, como uma mulher perfeita e inatingível, angelical e
vinda dos céus: “Pois é possível? É a mulher tão bela? /Hei de ver neste corpo reclinado / Dos
céus todos a essência resumida? /Coisa assim poderá na terra achar-se? “ (v. 2415-2418).
Ao sair da casa da bruxa, Fausto deseja olhar apenas mais uma vez no espelho para ver
o reflexo daquele ser tão perfeito, e recebe como resposta do diabo “[...] verás em breve/ Do
belo sexo a flor, em carne e osso. ” (v. 2579-2580), o que sugere que a imagem refletida no
espelho seria a primeira aparição de Gretchen na obra, que terá sua primeira fala no capítulo
seguinte.
Desde então, nota-se que o destino de Gretchen parece ser modificado de forma a
impelir que ela encontre Fausto e se torne sua amada. Com isso, percebe-se que o caráter
libertário pouco se aplica quanto ao destino de Gretchen, que parece perder controle do seu
livre arbítrio no momento em que se torna destinada a Fausto.
2.2 O DESTINO TRAÇADO
Como que por destino, no capítulo seguinte Fausto vê Gretchen passando em uma rua,
e se oferece para acompanha-la:
Fausto: Minha linda senhora, dá licença/ Que para a acompanhar lhe ofereça o
braço? Margarida: Não sou senhora, nem tão pouco linda, /Para casa posso ir sem
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companhia. Fausto: Meus Deus, como é bonita a moiçoila! / Nunca vi coisa assim. É
tão sisuda, / Tão cheia de decência, e ao mesmo tempo/ Um não sei o quê se lhe
acha de travesso. / Dos lábios o rubor, do rosto, o brilho, / Enquanto eu existir
jamais esqueço! / De meu peito no fundo impresso vive. / E que tom decidido! É
encantadora! (GOETHE, 2011, p. 110)

Temos então a primeira descrição de Gretchen na obra pelos olhos de Fausto. Marcada
de traços idealizados, a personagem feminina é personificada em quase toda a sua descrição, e
mais ainda quando descrita pelo diabo, que diz: “Aquela? Vem agora do seu padre/ Que dos
pecados todos lhe deu plena/ Absolvição. Atrás me introduzira/ Do confessor. É um anjo de
inocência/ Que se foi confessar por coisa alguma; não me é dado exercer poder sobre ela! ”
(v. 2599-2603). Como afirma Mellor (1993) os românticos engendram característica divinas e
inatingíveis nas suas musas, como uma aspiração ao perfeccionismo que deveria existir na
mulher: “Ao assumir as virtudes femininas de compaixão, misericórdia, bondade e simpatia,
os poetas românticos do sexo masculino poderiam reivindicar a fala com uma moral máxima,
bem como autoridade intelectual. ” (MELLOR, 1993, p. 24-25, tradução nossa).244
Ainda analisando a passagem citada anteriormente, o que mais parece agradar à Fausto
é justamente o desinteresse da sua amada por ele, como se o fato de ela ser inatingível naquele
momento o tornasse ainda mais colérico por possuí-la. Além das suas virtudes femininas que
o permitiriam o controle sobre ela, através da supressão da fala, a própria maneira com que a
mesma usa de sua liberdade parece atrair Fausto; como se isso o provocasse. Fausto não vê
saída, então pede auxílio ao diabo, que reafirma que a alma pura de sua amada o impede de
tomar qualquer ação sobre ela. Fausto se vê possuído pelo desejo daquela alma e não mede
esforços para possuí-la, e ordena que Mefistófeles o ajude a “(...) seduzir a pobre criatura. ”
(v. 2619)
Desde o começo da obra, é possível notar a liberdade individual das personagens tão
característica do Romantismo, que prega incansavelmente os valores subjetivos e a
individualidade do ser. Este ser, pois, deve então ser livre e seguir de acordo com suas
vontades íntimas, sendo só assim realmente livre. É através da liberdade individual que se
poderia chegar à felicidade e a plenitude de espírito, e por último à elevação do ser. Tal
liberdade é intrínseca ao personagem principal, que não mede esforços ao seguir seus desejos,
sejam carnais ou da alma, e abusa de sua subjetividade nas ações que escolhe fazer, tanto que
opta por um pacto com o diabo para poder enfim saciar sua vontade interior.
Tal liberdade, pois, deve-se aplicar a todos os personagens da obra, visto que não
restrições quando ao ser livre e seu gênero. Quanto a isso, no que se refere ao feminino, notase, pela passagem citada anteriormente, que Gretchen se esvai da tentativa de Fausto de
conquista-la, o que pode significar que a ela de fato usa de sua liberdade e age de acordo com
seus impulsos. Porém, segundo Mellor (1993), os românticos prezam tanto pela idealização
da mulher, que a liberdade que seria delas por direito é suprimida, e a personagem feminina
não tem fala e nem voz; o homem é quem fala por ela. Veremos, no decorrer da narrativa,
como a liberdade individual da personagem feminina se reproduz.
Para conquistar a jovem, Mefistófeles sugere que um presente seja dado, pois “(...)
Nada desta linda pequena se consegue;/ De súbito, de assalto não se leva:/ É mister empregar
ardis, astúcia. ” (v. 2630-2633). Nota-se que embora caracterizada como um ser puro e
celestial, as formas como Gretchen será tratada de pouco remetem ao típico herói romântico.
A idealização do amor romântico também começa a aparecer na obra, quando como no
momento que Fausto se contenta em ter ao menos alguma coisa que foi tocada pela sua
amada: “Alguma coisa dá-me do tesouro/ Desse anjo! Conduz-me onde repousa! / Um lenço
No original: “By taking on the feminine virtues of compassion, mercy, gentleness and sympathy, the male
Romantic poets could claim to speak with ultimate moral as well as intellectual authority.”
244
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que tocasse o brando seio, / Uma liga me dá, que lhe estreitasse/ O joelho gentil! ” (v. 26342638). Tal forma de amor que supera a presença física já foi trabalhada por Goethe nos
Sofrimentos do Jovem Werther.
Fausto consegue chegar ao quarto de Gretchen através de Mefistófeles, e ele põe-se a
admirar o “santuário” no qual vive sua amada. Num momento de elevação do seu amor, ele
proclama:
Eu tremo/ De intensíssimo gosto! Horas inteiras/ Aqui passar quisera! Natureza, /
Aqui em doces sonhos tu formaste/ O anjo à terra vindo. /Transbordando/ Calor e
vida do mimoso seio, /Aqui dormiu infante e com sagrada/ E pura devoção, da
divindade/ A imagem se perfez, ficou completa! (GOETHE, 2011, p. 114-115)

Percebe-se ainda com mais afinco as raízes da personificação exagerada da mulher
que é imposta pelos românticos, e que a torna ainda mais inatingível e desejada.
Nos episódios que se seguem, Mefistófeles coloca um estojo de joias no armário de
Gretchen, que o encontra e, maravilhada, se questiona sobre quem poderia ter dado tal
presente com tanta estima. No entanto, sua mãe toma posse do presente e resolve dar como
penitência à Igreja. Logo que descobre, Fausto ordena que Mefistófeles consiga outro ainda
melhor, e este o faz sem pestanejar.
2.3 O ENCONTRO
O encontro entre Fausto e Gretchen é planejado na Casa da Vizinha, Marta, onde o
Mefistófeles finge ser testemunha da morte do seu marido, juntamente com Fausto. Ele,
porém, não gosta de ideia de mentir para a sua amada, mas acaba sendo vencido pelas
artimanhas do diabo, que o pergunta: “[...] Não irás seduzir a Margarida/ e amor lhe jurar do
fundo d’alma? ” (v. 3027-3028), dando a ideia de que o amor de Fausto por Gretchen é
apenas uma questão de mimo, no qual ele usa de artifícios mesquinhos para conseguir o que
sua alma tanto deseja. A partir disso, pode-se notar mais claramente a questão que gira em
torno da liberdade individual da personagem feminina, que teve seu destino manipulado pelo
diabo para servir de objeto de cobiça de um homem.
O encontro entre o casal, se dá, de fato, no Jardim, onde Fausto passeia com Gretchen,
enquanto Mefistófeles com a vizinha Marta. Gretchen conversa sobre os bons modos de
Fausto, bem como de sua vida singela e de sua família simples. No decorrer da conversa,
adjetivos personificados como “anjo adorado”, “anjo” e ‘rosto divino” são usados comumente
pelo doutor, quando este se refere a sua amada. Um beijo entre eles é roubado e o passeio se
encerra.
Quando Fausto se encontra sozinho, ele reflete sobre seu amor incondicional por sua
amada, mas logo peca em ouvir às palavras de Mefistófeles, que o convence de que o amor
por ele alimentado é fruto de cobiça, e que deve ser consumado o quanto antes. Dito isso,
Fausto admite seu sentimento:
E a ventura/ Celeste de sentir-me nos seus braços/ Que vale? Acalentando-me em
seu seio, / Pesa-me n’alma a perdição de um anjo! / Pois não sou foragido,
vagabundo, / Um monstro que não tem fim nem repouso, / (...)/ Ela em sua
inocência, retirada (...)/ Neste pequeno mundo, em paz serena/ Toda a sua existência
circunscrita. (GOETHE, 2011, p. 145)

Através dessa citação fica clara a intenção de Fausto de corromper a alma de
Gretchen, mesmo que inconsciente. A mulher pura idealizada romanticamente passa a ser um
objeto de desejo, onde o ápice do prazer é corrompe-la. Mais uma vez, a característica da
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subjetividade e da liberdade individual difundida pelo Romantismo encontra uma barreira, a
de não se enquadrar completamente às personagens femininas. “Quando olhamos de perto as
implicações de gênero do amor romântico, descobrimos que ao invés de abraçar a mulher
como um outro valor, o macho normalmente apaga-la em uma projeção narcísica de si
próprio. ” (MELLOR, 1993, p. 25, tradução nossa).245 O que Fausto deseja é possessão
absoluta de sua amada, o que reforça ainda mais o caráter submisso da mesma.
2.4 JARDIM DE MARTA
É no capítulo Jardim de Marta, que se nota com mais afinco a questão da liberdade de
gêneros no Romantismo. Nessa cena, Fausto influencia Gretchen a dopar sua mãe com
sonífero, para que ele possa enfim consumir a alma que ele tanto desejara, garantindo de vez a
perdição do seu “anjo do Céu”. Aqui, se Gretchen tem vontade própria, ela a usa para
satisfazer seus desejos íntimos, que também estão ligados ao de Fausto. Ambos estão movidos
pela subjetividade e ambos agem de acordo com sua subjetividade, seus desejos mais íntimos
impetuosos, sem pensarem nas consequências que tais atos terminariam por conseguir.
O que não se esperava, contudo, é que a consequência de se agir segundo sua
liberdade individual e vontade própria só se aplicaria à figura feminina. Nas cenas em que se
seguem, a sociedade terá seu papel de julgadora, e Gretchen de julgada. Por seguir seus
desejos, ela será castigada e amaldiçoada, não podendo nem sequer esperar a salvação divina.
Os julgamentos externos afetarão sua alma e mais intensamente seus pensamentos, e a farão
enlouquecer com a culpa e o remorso de ter pecado ao ter sido livre.
Os julgamentos começam na fonte, quando Gretchen, ao conversar com alguém
chamado Elisa, ouve uma história a cerca de uma mulher de nome Bárbara, cujo no ventre
carrega um fruto concebido por um amante qualquer, que a desonrou e a abandonou. Elisa
condena a mulher e suas atitudes, dizendo que no fim, ela teve a sorte que merecia. Gretchen
ouve a história e seus princípios morais logo a permitem críticas sobre o comportamento
dessa moça desonrosa, mas logo ela cai em si e se põe em prantos ao se ver na mesma
situação que a mulher cuja alma fora corrompida:
Como pude outrora/ Tão acre censurar, quando uma moça/ Se deitava a se perder!
Como bastantes/ Palavras não achava quanto as faltas/ Dos outros! Eram negras aos
meus olhos, / E denegria-as mais, e todavia, / Denegridas assaz não me par’ciam. /
Benzia-me e fazia-me soberba, - /E agora também sou pecadora. - / Porém, meu
Deus, o que arrastar-me pôde/ Ao mal, era tão doce, tão suave! (GOETHE, 2011, p.
155)

Com essa fala, conclui-se que Fausto e Gretchen conseguiram chegar ao ápice de seus
desejos carnais, onde Gretchen se entregou de corpo e alma para seu amante. A culpa, porém,
começa a pairar sobre a personagem feminina, e ela começa a se questionar e se julgar impura
pelo ato que consumiu. A partir da conversa que teve com Elisa, Gretchen começa a ponderar
sobre o que fez, jugando errado ter cedido a esse seu desejo, mesmo o considerado como “tão
doce, tão suave! ”. Chega-se também a conclusão de que Gretchen espera um filho de Fausto,
o que pesa ainda mais a balança da culpa que paira sobre sua alma.

No original: “When we look closely at the gender implications of romantic love, we discover that rather than
embracing the female as a valued other, the male love usually effaces her into a narcissistic projection of his own
self.”
245
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2.5 A CULPA E A LOUCURA
A culpa que pesa sobre Gretchen é reforçada ainda mais quando seu irmão, Valentim,
descobre que ela se entregou a um homem antes do casamento, perdendo sua inocência e
corrompendo sua alma, como também comprometendo sua honra. Ele descrimina sua irmã e a
condena por ter sido desonrada, trazendo desolação não só para si, mas para toda a sua
família, falando então: “[...] E agora? / É para arrancar a grenha e na parede/ A cabeça partir!
Com zombarias/ Ou torcendo o nariz, qualquer brejeiro/ Pode insultar-me, e vivo sempre em
sustos, / Feito mau pagador, estremecendo/ [...] ” (v. 3599-3604). Vemos que a atitude de
Gretchen gerou consequências nas quais antes não foram pensadas, e a condenação que vem
da sociedade em que ela vive começa a influenciá-la, e sofrer com essas influências externas é
o que perturba sua mente.
Pode-se ver que Gretchen começa a ser julgada por ter agido de acordo com suas
vontades e desejos pessoais, por ter seguido seu coração e ter usado de seu livre arbítrio. Com
isso, a dicotomia da liberdade entre os personagens masculinos e femininos é ainda mais
reforçada, tendo em vista a restrição do comportamento feminino pela sociedade. A
personagem feminina acabará se entregando à loucura, por não ter seguido os padrões
impostos pela sociedade, optando por usar sua liberdade de ser. De acordo com Mellor (1993)
quando uma personagem feminina mostra sua independência ou diferença dos padrões, ela é
considerada como um mal a ser erradicado.
A loucura começa a se instaurar na mente de Gretchen no momento da morte de seu
irmão, que no seu leito de morte a julga culpada por seu trágico fim e pela desgraça da sua
família. Suas últimas palavras conferem à Gretchen sua sentença final, quando ele afirma que
uma vez perdendo sua honra, para sempre ela estará fadada a repetir sua desonra como que
num ciclo sem fim, e que, por mais que ela consiga perdão divino, ela sempre será
amaldiçoada na terra:
Escuta, Margarida: inda és mui nova, / Fazes as coisas mal, aqui to digo/ Entre nós:
já que és mulher perdida, / Sabe sê-lo às direitas, pelo menos! (...) Deixa em paz o
nosso Senhor! Passado, / Inda mal, é passado, e doravante/ Hás de seguir o
costumado trilho, / Com um amante começas em segredo, / Vem outro dele atrás, e
se uma dúzia/ Chegar a possuir-te, já pertences/ À inteira cidade! / (...) Já vejo o
tempo vir em que se arrede/ De ti, como dum corpo corrompido, / Todo os burguês
honrado, prostituta! / Há de tremer-te o coração no peito/ Se alguém te encarar! Nem
cordão de ouro/ Tornarás a trazes, nem mais na Igreja/ A chegar-te ao altar! Lenço
de rendas/ Não tornas tu a pôr para folgares/ Nas danças aldeãs! Num canto escuro, /
Metida entre aleijados e mendigos, / Embora do Senhor perdão alcances, / Hás de na
terra sempre ser maldita! / (GOETHE, 2011, p. 163)

A personagem feminina mais uma vez é condenada por ter usufruído de sua liberdade,
e tal condenação causará sua própria morte. Isso pode ser explicado devido ao fato de que os
poetas românticos constroem uma visão exageradamente personificada sobre o gênero
feminino, e quando uma personagem escapa dessa visão, ela acaba por ser considerada louca,
restando a ela apenas a culpa e a morte. (MELLOR, 1993)
2.6 O CÁRCERE E A SALVAÇÃO
É na Catedral que teremos o ápice da loucura de Gretchen, quando a mesma começa a
delirar sobre os pensamentos que julga ouvir de um Espírito Mau:
Margarida, como eras/ Outra, quando, de inocência/ Inda cheias, te chegavas/ Ao
altar e do livrinho/ As orações murmuravas! /No coração ora tinhas/ O teu Deus, ora
os brinquedos/ De criança. Margarida, /Em tua mente que medos, /Que crime no
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coração? / Por tua mãe está rezando/ Que morreu por culpa tua, /Que tormentos está
penando, / Longos, longos? Este sangue/ De quem é na tua porta? -/ E no teu seio
não sentes/ Que se agita e te angustia, /Um ente cuja presença/ Crua dor te
pressagia? / [...] / Esconde-te! O crime e a vergonha/ Escondidos não ficam. /Luz e
ar? /Ai te ti! /[...]/ De ti os justos desviam/ A face transfigurada, /E auxílio te
recusam/ (GOETHE, 2011, p. 164-165)

Gretchen é consumida pelas consequências de seus atos, e a culpa que paira sobre sua
mente só reforça o sentimento dicotômico existente nas liberdades individuais dos gêneros,
pois a culpa e a descriminação, embora resultado de ambos, está centrada apenas nela. Fausto
não tem conhecimento algum sobre os últimos acontecimentos, pois estava ocupado
acompanhando Mefistófeles em suas perambulações. Quando descobre que Gretchen estava
“Na Miséria! Desesperada! Por muito tempo vagueando miseravelmente na terra e enfim
presa! Encerrada como criminosa, num cárcere onde sofres horríveis tormentos, aquela meiga,
desditosa criatura!” (v. 1-5), logo ele pede ajuda à Mefistófeles para salvá-la, que o responde
“(...) Salva-a!? – Quem a lançou na perdição? Eu ou tu? ” (v. 41). Fausto é considerado
responsável pelo sofrimento de Gretchen, e tal afirmação reforça ainda mais esse fato.
Presa no Cárcere, Gretchen delira sobre os atos que cometeu, e a culpa que antes
pairava apenas externamente sobre si, toma conta de sua alma. Em uma de suas falas, ela
admite ter abortado o filho que carregava no ventre, dizendo: “Minha mãe, a meretriz, / Que a
vida roubou! / Meu pai, cruel assassino, / Que meu corpo devorou! / Os meus ossos num
lugar/ Mui fresco, minha irmãzinha/ Foi piedosa enterrar – (...)/ Deixa que amamente/ O
pequenino! Com amor materno/ De noite o acarinhei. Foi-me roubado, /Atormentar-se
querem e levantam-me/ Que o matara eu. Jamais alegre/ Eu tornarei a estar. Trovas me
deitam! (v. 4366-4374, 4395-4400). Gretchen teve sua liberdade usurpada, e teve que fazer o
que pôde com o resto que lhe ainda sobrara, optando por drásticas medidas que foram
tomadas em momento de desolação. Ao se ver abandonada por Fausto, Gretchen se
encontrava em um estado de fragilidade, e sozinha teve que passar por todas as suas próprias
provações.
Quando Fausto chega para salvá-la, Gretchen não mais acredita na sua redenção
terrena, apelando aos anjos e à salvação divina. A personagem está tão consumida pela culpa,
que não acredita merecer qualquer salvação: “E quebras as cadeias? No teu seio/ Recebes-me
outra vez? Como é possível/ Que não te cause horror?! Sabes, amigo, / A quem vens libertar?
” (v. 4444-4447), admitindo então todos os seus erros: “Minha mãe, tirei-lhe a vida;/ afoguei
o meu filho, que foi dado/ A mim e a ti! (...)” (v. 4448-4450). De tanto ouvir que era culpada,
Gretchen absorveu a culpa e a abraçou.
Na cena final, Fausto cogita sua fuga, mas ela não vê mais saída do destino que à ela
foi concebido: “Partir não posso; não me resta esp’rança. / De que serve fugir, se me
perseguem?!/ Mendigar é tão triste, e mais ainda/ Com ruim consciência! Em terra estranha/ É
tão triste fugir, andar errante -/ E quando nem assim logro escapar-lhes! ” (v. 4477-4482).
Gretchen não consegue mais viver com o remorso que corrói o seu ser e nem com o
julgamento da sociedade que a reprime, e morre delirando por perdão e salvação divina: “Meu
Deus, toda me entrego/ A teu juízo! ” (v. 4526-4527). O preço da sua liberdade terrena foi
mais alto do que o que ela podia pagar, mas através de uma voz que surge em sua cela,
sabemos que “Salvou-se! (v. 4532)
3. CONCLUSÃO
Com vista na análise literária da obra Romântica de Goethe, Fausto - Parte I sob a
ótica de gêneros proposta por Mellor (1993), nossa pesquisa teve como objetivo a
investigação do sujeito e da liberdade da personagem feminina Gretchen, a fim de
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compreender a expansão da liberdade individual da mesma, examinando questões morais,
éticas e pessoais que caracterizavam a autonomia da personagem.
Através de seu comportamento e de suas ações, bem como de sua descrição pela visão
dos personagens masculinos na obra, percebe-se que a personificação exagerada da figura
feminina acaba por acarretar uma série de obrigações quanto ao comportamento da mesma, o
que restringe a sua liberdade individual, ao passo de que deveria se igualar aos demais
personagens contidos no movimento Romântico.
Quando há uma comparação de gêneros em relação à expressão da liberdade
individual, chega-se à conclusão de que ela se aplica diferentemente em relação ao feminino e
masculino, uma vez que geram diferentes consequências. A liberdade da personagem
feminina em questão, Gretchen, é totalmente deturpada pelo masculino, que abusa de sua
liberdade para conseguir chegar ao seu objetivo.
A partir do momento que Gretchen decide usar de seu livre arbítrio, a idealização que
caracterizava sua personagem se deturpa, transformando-a em louca. De acordo com Mellor
(1993), quando uma personagem não se adequa aos padrões românticos de personificação
exagerada da mulher, a mesma era tida como louca, cujo fim seria a morte.
Com isso, a restrição da liberdade individual da personagem feminina na obra é
explícita durante toda a narrativa, e o que se percebe é que a sua liberdade só é de fato bem
utilizada pelo home, e quando o convém. Gretchen passa de mulher idealizada e perfeita à
uma mulher louca e alucinada pela culpa e pelo remorso, cuja única salvação seria a morte;
“Uma vez que o objeto de amor romântico ou erótico não é o reconhecimento e a valorização
da mulher amada como um outro independente, mas a assimilação do sexo feminino para o
masculino [...], as mulheres devem finalmente ser escravizados ou destruídas, devem
desaparecer ou morrer. ” (MELLOR, 1993, p. 26, tradução nossa.).246
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O WHATSAPP NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA INGLESA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE
Débora Suzane Gomes Mendes
A sociedade atual passa por uma revolução informacional. Esta fase de mudanças é demarcada principalmente
pelo surgimento de um novo paradigma tecnológico, baseado nas TIC - Tecnologias de Informação e
Comunicação (CASTELLS, 2004). As TIC vêm modificando a construção e o compartilhamento da informação,
de forma cada vez mais rápida e reflexível em escala global através da rede Internet. Desta forma, é pertinente o
uso das TIC no processo de aprendizagem promovendo uma maior interação entre aluno-mundo, alunoconhecimento, aluno-aluno e aluno-professor. Nesse sentido, o aplicativo de comunicação WhatsApp possibilita
novos e inovadores processos de ensino-aprendizagem consoante com as práticas sociais atuais. Segundo
Araújo; Bottentuit Junior (2015), “tal ferramenta se constitui enquanto um meio de ensino atual que inspira
confiança e confiabilidade na geração de novos conhecimentos sem desconsiderar a interação entre o professor
com os estudantes e estes entre si”. O aplicativo WhatsApp estimula a aproximação dos alunos com os conteúdos
da Língua Inglesa oportunizando ricas e desafiantes situações de comunicação em que os alunos precisam
produzir e enviar textos - fazendo uso da linguagem escrita, gravar áudios - utilizando a linguagem verbal, enviar
imagens - incentivando a pesquisa, processos mediados pelo professor (orientador) que propõe as atividades de
investigação. O WhatsApp é um convite atraente para os alunos nativos digitais. Portanto, este trabalho tem por
objetivo apresentar um relato de experiência no ensino de Língua Inglesa em um curso de língua estrangeira em
São Luís - MA. Para isso, foi realizada uma pesquisa empírica qualitativa mediante observação participante
através do aplicativo WhatsApp com duas turmas do nível básico I. Para análise dos dados foram utilizados os
estudos de Araújo; Bottentuit Junior (2015), Honorato; Reis (2014), Oliveira et al. (2014), Castells (1999; 2004),
Figueiredo (1997), Stevens (2003) sobre o uso das TIC na educação e o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa.
Palavras-chave: Aprendizagem. Língua Inglesa. TIC. WhatsApp.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento crescente das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC
promove intensas mudanças na Sociedade da Informação e do Conhecimento, em especial na
educação. Segundo Bottentuit Junior (2010, p. 17), “[...] não se pode mais pensar em
educação sem lembrar das tecnologias, no uso da Internet e dos recursos educacionais”. As
TIC, hoje, tornam-se fatores indispensáveis para a produção do conhecimento.
Sendo assim, integrar as TIC nas metodologias de ensino é fator preponderante para
mudanças nas práticas educativas com a possibilidade de construção de inúmeros novos
espaços educativos (reais e/ou virtuais) extremamente ricos e provocadores de uma
multiplicidade de experiências educativas que geram uma nova ambiência na sala de aula, na
gestão de tempos e espaços, na organização das informações através de múltiplas linguagens,
almejando a aquisição contínua da informação e do conhecimento (ALMEIDA, 2014).
Desta forma, o intuito é possibilitar novas e inovadoras metodologias de ensino
associadas aos novos recursos digitais, como o aplicativo de comunicação WhatsApp
Messenger que tem apresentado significativos resultados no processo de ensinoaprendizagem, em particular no ensino de um novo idioma.
Neste artigo, iremos apresentar uma experiência pedagógica com o aplicativo
WhatsApp no ensino de Língua Inglesa. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do nível
básico I em um curso de língua estrangeira em São Luís - MA. Para tal, analisaremos as
principais características da Sociedade da Informação e do Conhecimento e suas demandas
educativas, o conceito de WhatsApp e sua potencialidade educacional, apresentando algumas
pesquisas que avaliam o uso do aplicativo no processo de ensino-aprendizagem, bem como a
concepção de nativos digitais e suas novas formas de aprender. Finalizaremos com os
resultados da pesquisa e as considerações finais do estudo.
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2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
A atual sociedade passa por uma revolução tecnológica demarcada pelo surgimento de
um novo paradigma sociotécnico, do qual é denominado, por alguns estudiosos e
pesquisadores, de Sociedade da Informação (CASTELLS, 2004) e do Conhecimento
(HARGREAVES, 2003; VALENTE, 1999). Este novo padrão social é baseado nas
Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC que inauguram novas formas de
comunicação e acesso à informação, provocando transformações em todos os segmentos
sociais (CASTELLS, 2004).
Para Coutinho; Lisbôa (2011, p. 7), “existe uma relação simbiótica entre a tecnologia e
a informação, em que uma complementa a outra, facto este que diferencia esta nova era das
revoluções anteriores, em que era dada proeminência a um aspecto em detrimento de outro”.
Dessa forma, as TIC tornam-se ferramentas fundamentais na produção e compartilhamento da
informação e do conhecimento, inaugurando uma nova política econômica e novos padrões
sociais como a liberdade individual e a comunicação aberta com dimensão global247
(CASTELLS, 1999).
Sendo assim, vivemos numa Sociedade da Informação devido: as novas tecnologias248
exercerem grande influência na organização social; a matéria-prima é a informação; é
existente uma flexibilidade e rapidez no acesso, na reorganização e na partilha da informação;
a sociedade é interligada por redes; é contínuo o processo de convergência de tecnologias para
um sistema altamente integrado (CASTELLS, 2004).
De acordo com Castells (1999, p. 21), o informacionalismo torna-se a base material da
sociedade contemporânea:
No informacionalismo, a geração, processamento e transmissão de informação
tornam-se a principal fonte de produtividade e poder e a criação de códigos culturais
passaram a depender da capacidade tecnológica das sociedades e dos indivíduos,
sendo a tecnologia da informação o elemento principal dessa capacidade. [...] A
tecnologia da informação tornou-se ferramenta indispensável para a implantação
efetiva dos processos de reestruturação socioeconômica. De especial importância,
foi seu papel ao possibilitar a formação de redes como modo dinâmico e
autoexpansível de organização da atividade humana. Essa lógica preponderante de
redes transforma todos os domínios da vida social e econômica.

Desse modo, “é imprescindível que se estabeleçam critérios para organizar e
selecionar as informações, e não simplesmente ser influenciado e “moldado” pelos constantes
fluxos informativos disponíveis” (COUTINHO; LISBÔA, 2001, p. 11). Assim, são gerados
novos modelos de gestão do conhecimento para que as pessoas elaborem e reelaborem o seu
conhecimento a partir das informações disponíveis na Internet.
Nesse sentido, Pellicer (1997, p. 88) afirma:
As informações constituem a base do conhecimento, mas a aquisição deste implica,
antes de mais, o desencadear de uma série de operações intelectuais, que colocam
em relação os novos dados com as informações armazenadas previamente pelo
247
Com a expansão das redes de novas tecnologias de comunicação, surgem novas redes horizontais de
comunicação independentes do negócio dos media e do governo, denominadas de comunicação de massa
autocomandada. É difundida pela Internet com dimensão global e iniciada pelos indivíduos e/ou grupos sem a
mediação das instituições da sociedade e os seus canais de comunicação socializante, por exemplo, as redes
sociais, vlogues e outras formas de interatividade (CASTELLS, 1999).
248
As novas tecnologias correspondem “aos processos e produtos relacionados com os conhecimentos
provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações” (KENSKI, 2007, p. 25).
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indivíduo. O conhecimento adquire-se, pois, quando as diversas informações se
interrelacionam mutuamente, criando uma rede de significações que se interiorizam.
Na actualidade, uma das perturbações provocadas pelos médias é o fato de que o
homem moderno crê ter acesso à significação dos acontecimentos, simplesmente
porque recebeu informação sobre aqueles.

O conhecimento e os seus meios de produção e aquisição assumem papel de primeiro
plano na contemporaneidade (VALENTE, 1999), aspectos que “vieram alterar a natureza do
desenvolvimento e da competitividade, agora directamente relacionados com a capacidade
para criar, difundir e aplicar conhecimento em tempo real” (ROMERO, 2010, p. 3).
Segundo Bell (1973, p. 241), vivenciamos a Era do Conhecimento devido:
A sociedade pós-industrial, claro, é uma sociedade do conhecimento, em dois
sentidos: primeiro, as fontes das inovações decorrem cada vez mais da pesquisa e do
desenvolvimento (mais diretamente, existe um novo relacionamento entre a Ciência
e a tecnologia, em virtude da centralidade do conhecimento teórico); segundo, o
peso da sociedade – calculado por uma maior proporção do PNB e por uma porção
também maior de empregos – incide cada vez mais no campo do conhecimento.

De tal forma, compreendemos conhecimento como a capacidade, diante da
informação, de desenvolver uma competência reflexiva, estabelecendo conexões com outros
conhecimentos e aplicá-los na realidade concreta (PELIZZARI et al., 2002). Sendo assim, na
Sociedade do Conhecimento é necessário uma educação que forme sujeitos com capacidades
para “criticar construtivamente, pensar, aprender sobre aprender, trabalhar em grupo e
conhecer seus próprios potenciais” (VALENTE, 1999, p. 89), bem como buscar, refletir e
depurar informação e dominar a língua universal da Internet, o Inglês (OLIVEIRA;
CARDOSO, 2009).
Para tal, os ambientes de aprendizagem deverão ser restruturados para propicia
processos educativos mais dinâmicos e interativos que permitam um maior acesso ao
conhecimento e à informação por intermédio da Internet. No caso específico do ensino da
Língua Inglesa, as tecnologias digitais favorecem o processo de aprendizagem do idioma,
possibilitando aos alunos e professores atuarem como agentes ativos, propiciando o contato
com materiais diversos (imagens, vídeos, textos, sons), tornando o estudo da língua
estrangeira acessível e prático.
Neste sentido, as tecnologia digitais precisará ser inserida nos espaços educativos para
facilitar:
[...] a construção de conhecimento, a compreensão do que o aprendiz faz e o
desenvolvimento das habilidades que são necessárias para atuar na sociedade do
conhecimento. Aprender um determinado assunto deve ser o produto de um
processo de construção de conhecimento realizado pelo aprendiz e por intermédio
do desenvolvimento de projetos, que usam o computador como uma fonte de
informação ou recurso para resolver problemas significativos para o aprendiz. Por
intermédio do processo de resolver estes problemas, o aprendiz pode aprender sobre
como adquirir novas informações necessárias para a solução de problemas (aprender
sobre como aprender); ser crítico com relação aos resultados que obtém;
desenvolver estratégias de depuração e entender que depuração é o motor que
produz aprendizagem. Desse modo, ele pode adquirir habilidades e valores
necessários para sobreviver na sociedade do conhecimento, como parte de algo que
ele construiu e não porque foram transmitidas pelo professor (VALENTE, 1999, p.
98).
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A integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 249, como o
aplicativo WhatsApp, no ensino da Língua Inglesa permite novas e inovadoras possibilidades
de ensinar e aprender, possibilitando a construção coletiva e colaborativa do conhecimento.
Por meio das tecnologias digitais alunos e professores são envolvidos no processo educativo
através de múltiplas formas de comunicação horizontal, em redes e individual, facilitando a
partilha, a coautoria, a publicação de narrativas diversas e combinando os ambientes
educativos formais e informais de forma integrada (MORAN, 2015).
Através disso, emergirá novas e inovadoras metodologias de ensino com “novos
estilos de raciocínio - como a simulação e o compartilhamento de informações - além do
estímulo ao uso de novas percepções e sensibilidades” (KENSKI, 2007, p. 7), em um
processo contínuo de aprendizagem. Pois, “as aprendizagens, por sua vez, ao invés de se
constituírem como um corpo sólido de conhecimentos determinados previamente e
historicamente datados, constituem-se como aprendizagens abertas, não lineares e mutáveis”
(KENSKI, 2007, p. 7).
Nesse contexto, educar implica em “pensar coletivamente, numa perspectiva
interdisciplinar, superando a fragmentação do conhecimento [...]” (GURSKI; VOSGERAU;
MATOS, 2008, p. 226). A inclusão das tecnologias digitais no processo de ensinoaprendizagem vem contribuir para superar a segmentação do conhecimento na escola.
Segundo Moran (2015, p. 16), “essa mescla, entre sala de aula e ambientes virtuais é
fundamental para abrir a escola para o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola.”
Desta forma, os dois mundos tornam-se integrados, ampliando o espaço da sala de aula que se
hibridiza com o mundo físico e o mundo virtual (MORAN, 2015), ampliando e aprofundando
o conhecimento.
3 WHATSAPP: UM RECURSO DIDÁTICO POTENCIAL NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
Dentre as possibilidades do uso potencial das tecnologias digitais na educação, o
aplicativo WhatsApp Messenger tem sido considerado, por pesquisadores, como um dos
aplicativos emergentes que merece investigação sobre suas reais potencialidades educativas.
Neste sentido, os autores Araújo; Bottentuit Junior (2015, p. 12) destacam:
No mundo contemporâneo, com o desenvolvimento tecnológico e a utilização cada
vez maior das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) aplicadas ao
contexto educacional, torna-se pertinente a adoção de softwares que promovam a
interação entre estudantes e professores. O intuito é possibilitar novos recursos de
ensino e aprendizagem, sendo que um deles é o aplicativo de comunicação
WhatsApp que permite troca de mensagens de texto, imagens, sons e vídeos. Este
aplicativo é muito utilizado no contexto social, no entanto como estratégia
educativa, ainda são poucos os estudos realizados.

Os estudos e pesquisas sobre o aplicativo são incipientes, no entanto, podemos
identificar algumas pesquisas já realizadas que constatam resultados positivos e motivadores
sobre o uso do WhatsApp na educação. Os estudiosos Araújo; Bottentuit Junior (2015)
realizaram, recentemente, uma pesquisa de Revisão de Literatura, na qual identificaram

Os autores Marinho; Lobato (2008) definem as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação como
tecnologias que têm o computador e a Web como ferramentas principais que se distinguem das TIC por
apresentar o dispositivo digital.
249
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experiências no Brasil, entre 2013 a 2014, com o uso do WhatsApp no processo de ensinoaprendizagem, destacando os estudos de:
 Honorato; Reis (2014), realizaram uma pesquisa no ensino médio de uma escola
pública com o WhatsApp, o aplicativo foi utilizado como ferramenta auxiliar no ensino
das disciplinas, os resultados constataram que os jovens são adeptos ao aplicativo, a
grande maioria deles desejam utilizá-lo;
 Machado-Spence (2014), relata uma experiência com o aplicativo WhatsApp
Messenger no processo de troca e discussão sobre Bullying e Cyberbullying no Ensino
Superior, os dados obtidos evidenciaram que os educandos consideram o aplicativo
como uma eficiente oportunidade para debater e aprender os temas estudados;
 Oliveira et al. (2014), utilizaram o WhatsApp em cursos de formação de educadores
e tutores na Educação à Distância, a experiência foi positiva, entretanto, os autores
destacam que é necessário planejamento e organização na utilização do aplicativo, no
processo de ensinar e a aprender, para alcançar os objetivos propostos.
Estes estudos são relevantes no cenário da educação por despontar novas experiências,
em prol de uma nova cultura de aprendizagem (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR,
2008), na qual as tecnologias digitais da informação e comunicação, como o WhatsApp, são
incluídas no processo de ensino-aprendizagem para aprofundar a produção e a partilha do
saber.
O WhatsApp é um aplicativo de comunicação instantânea que permite o envio e
recebimento de mensagens multiplataforma, permitindo a troca de mensagens de textos,
imagens, sons, vídeos por meio do smartphone ou computador conectado à Internet. Além do
envio de mensagens, os usuários podem criar grupos de conversação para uma maior
interação com os seus contatos. Para utilizar o aplicativo é necessário um número de celular
para se identificar e ter acesso. O serviço está disponível para iPhone, Android, Windows
Phone, Nokia, computadores, tablets, entre outros (ALSALEEM, 2013).
O uso do aplicativo na sala de aula possibilita a comunicação contínua entre o
trinômio aluno-professor-conhecimento num movimento dinâmico e interativo que aproxima
os conteúdos escolares através de um ambiente virtual de conversação que pode ser
expandido para além da sala de aula.
Neste viés, Zardini (2015, s/p) destaca:
[...] o aplicativo, apesar de não ter sido criado com o propósito de uso pedagógico,
apresenta boas oportunidades de uso, principalmente como extensão da sala de aula.
Ao se oferecer aprendizagem contínua, através de troca de mensagens instantâneas e
de fácil leitura, o aplicativo pode ser considerado um aliado à educação. Suas
potencialidades, assim como suas restrições, fazem parte do processo de adaptação e
utilização de dispositivos móveis na educação. Ou seja, é necessário pensar nos
objetivos que nós professores desejamos alcançar e, principalmente, adaptar o
aplicativo à realidade de nossas turmas.

O aplicativo WhatsApp possibilita a construção de um ambiente virtual de conversação
(individual ou coletivo) no processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa, no qual são
oportunizadas situações ricas e desafiantes de comunicação em que os alunos precisam fazer
uso da linguagem escrita, da linguagem verbal, da pesquisa, em situações reais de
conversação que exigem a prática da língua estrangeira. Estes processos educativos são
mediados pelo professor orientador que propõe as atividades.
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O educador poderá utilizar o aplicativo, também, para comunicar avisos, orientar as
atividades, sugerir materiais de apoio ao estudo, publicitar os resultados da aprendizagem,
expor fotos e vídeos produzidos nas aulas e/ou pelos educandos.
Desta forma, usar o WhatsApp como recurso didático metodológico é uma mais-valia
no processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa. Neste sentido, Zardini (2015) destaca
como fatores motivacionais do uso do aplicativo nas aulas de Inglês: as trocas de
experiências, informações e materiais; o espaço para a prática da Língua Inglesa por meio de
diversas linguagens; a oportunidade dada aos alunos de conversarem utilizando o Inglês em
tempo real fora do contexto escolar; a receptividade dos colegas; e o ambiente
informal/descontraído para os debates em grupo. Sendo assim, a aprendizagem da língua
estrangeira por meio do aplicativo WhatsApp é trabalhada na perspectiva do uso real,
comunicativo e interativo do inglês, rompendo com métodos tradicionais de ensino que
objetivam o mero registro linguístico.
É necessário pensar que o aplicativo, além de estreitar os laços entre alunos e
professores, é também um recurso versátil para diversificar o conteúdo visto em sala
de aula, assim como a manutenção de um contato virtual entre os participantes, além
de tornar a aprendizagem um trabalho colaborativo. Um ponto que percebo como
aspecto negativo do aplicativo é que não é possível armazenar os links e imagens.
Portanto, o que for indicado por professor e/ou alunos fica salvo apenas nos
celulares dos usuários. A informação pode ser perdida caso o usuário delete as
imagens ou delete as conversas do grupo. Entretanto, o que prevalece, em minha
opinião, são os aspectos positivos, ou seja, o aplicativo facilita a interação entre
participantes, possibilita uma extensão da sala de aula, enriquece as aulas por meio
de atividades informais fora da sala e, principalmente, faz com que os alunos tenham
contato com a língua fora do ambiente escolar (ZARDINI, 2015, s/p).

Desta forma, para promover um ensino significativo associado ao uso das tecnologias
digitais é preciso “aparelhar-se” de metodologias de ensino adequadas para a promoção de
uma aprendizagem condizente com as atuais práticas sociais e os alunos nativos digitais
(SILVA, 2015). Além disto, é necessário planejamento, para que se possa definir as
metodologias mais adequadas para cada objetivo educacional, uma vez que, cada tecnologia
digital tem potencial para determinadas habilidades, ou seja, a escolha deverá ser atrelada ao
que se pretende desenvolver no aluno nativo digital.
A geração dos nativos digitais é aquela nascida após a popularização da Internet e dos
computadores pessoais (PRENSKY, 2014). Os alunos nativos digitais estão imersos na
cibercultura. Blogs, e-mail, redes sociais integram o universo dessa geração que cria e
compartilha mensagens instantâneas, documentos digitais, fóruns de informações através do
computador, smartphone e tablets conectados à Internet, em incessante troca de informações.
Os alunos nativos digitais apresentam novas formas de aprendizagem, ou seja,
aprendam coletivamente - inteligência coletiva250 - através de redes. Desta forma, ensinar uma
língua estrangeira através de aplicativos conectados à Internet favorece o acesso aos
conteúdos orais e escritos da Língua Inglesa para os alunos nativos digitais.
Portanto, as tecnologias digitais, como o aplicativo WhatsApp Messenger permitem
redesenhar os métodos de ensino para processos educativos mais ativos, em que o aluno é
agente ativo em sua aprendizagem, o acesso à informação e a comunicação é flexível e
rápido, o professor atua como o orientador da aprendizagem dos seus educandos, aspectos
essenciais no processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa, pois, estimula os discentes
Segundo Lévy (2003), a inteligência coletiva é caracterizada como uma inteligência distribuída por toda parte,
uma inteligência permanentemente valorizada, que prima pela coordenação das inteligências em tempo real e
busca atingir uma mobilização efetiva das competências e habilidades.
250
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interagirem com os outros alunos e educadores (CRYSTAL, 2010) através de um processo de
ensino-aprendizagem mais interativo, significativo e contextualizado com as relações sociais
da Sociedade da Informação e do Conhecimento.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo se constitui enquanto uma pesquisa empírica qualitativa mediante
observação participante, com o objetivo de relatar uma experiência no ensino da Língua
Inglesa em um curso251 de língua estrangeira em São Luís - MA. Nesta, foram selecionadas
duas turmas do nível básico I.
A pesquisa foi realizada no período de março de 2015 a julho de 2015. Os
participantes do estudo foram 40 alunos (na faixa etária entre 16 a 23 anos) 1 professora de
Língua Inglesa, todos possuíam celulares com o aplicativo WhatsApp e acesso à Internet.
O aplicativo WhatsApp foi utilizado como recurso didático metodológico no ensino da
Língua Inglesa, contando com os seguintes objetivos: espaço para interagir e discutir sobre os
conteúdos estudados, praticar a conversação em Língua Inglesa, tirar dúvidas, resolver
exercícios por meio de mensagens de textos e áudios, revisar os conteúdos estudados.
5 A EXPERIÊNCIA COM O APLICATICO WHATSAPP NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
A experiência educativa com o aplicativo de conversação WhatsApp se desenvolveu
da seguinte forma: o uso do aplicativo no ensino da Língua Inglesa, foi iniciando pela
professora que criou os grupos no WhatsApp intitulados Class 1 (Turma 1) e Class 2 (Turma
2), adicionando os alunos em seus respectivos grupos. No primeiro contato a educadora
apresentou as regras: a conversação deveria ser predominante na Língua Inglesa; as
mensagens de textos, imagens, sons e vídeos deveriam ser relacionados aos assuntos
ministrados nas aulas, comentários desrespeitosos resultariam na exclusão do usuário.
Nesse momento, os estudantes mostraram-se surpresos com a apresentação das regras
de participação no grupo, pois, eles utilizavam o aplicativo sem nenhuma restrição. Os
educandos não registraram nenhuma dificuldade no manuseio do aplicativo, pois, já
utilizavam o mesmo para outros fins, como demonstra o gráfico abaixo.
Os alunos da Turma 1 e Turma 2 antes da experiência educativa utilizavam o
WhatsApp para a conversação com os seus pares e para o compartilhamento de imagens,
vídeos, áudios, enquanto para o estudo e a prática do Inglês era um hábito inexistente até
aquele momento. No entanto, os discentes apresentaram uma positiva participação no grupo
do WhatsApp, concernente ao estudo e a prática do inglês.

Não será divulgado o nome do curso de língua estrangeira e os nomes dos participantes da pesquisa para
preservar a identidade de todos que ali trabalham e estudam.

251
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Gráfico 1. O uso do aplicativo WhatsApp pelos alunos.
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Fonte: A autora

A professora de Língua Inglesa relatou que o aplicativo foi utilizado como uma
extensão da sala de aula, no gráfico abaixo indicamos a participação dos alunos nas atividades
propostas, nas revisões dos conteúdos antes da avaliação e tirando dúvidas sobre a escrita e
pronúncia correta das palavras e expressões em Inglês.
Neste sentido, a professora A. destacou: “os alunos que participaram de modo assíduo
nos debates e nas atividades no grupo do WhatsApp alcançaram bons desempenhos nas
avaliações, pois, eles aproveitavam o ambiente virtual para fazer revisão dos conteúdos e
tirar dúvidas”.

Gráfico 2. Participação dos alunos no grupo do WhatsApp
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A professora de Inglês apontou como fatores motivadores para a participação dos
alunos no processo de ensino-aprendizagem por meio do WhatsApp: o ambiente virtual; o
estudo coletivo e colaborativo; a troca de informações, imagens, sons, vídeos; a comunicação
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contínua em inglês com os outros colegas e a professora; a pesquisa foi uma atitude
permanente ao longo da aprendizagem do novo idioma, pois, a todo momento os discentes
buscavam por novas informações na Internet sobre os conteúdos abordados no grupo virtual.
Os alunos apontaram que através do uso do aplicativo WhtasApp a aprendizagem
tornou-se mais dinâmica, interativa; a comunicação com a professora e os outros colegas foi
aprofundada; o uso da língua inglesa nas mensagens de textos e áudios foi contínuo no grupo
virtual.
Em relação à quantidade de atividades realizadas no grupo virtual, 95 % dos alunos
consideraram suficiente e apenas 5% afirmaram que as atividades foram insuficiente.
Desta forma, temos, como resultados positivos e negativos do uso do aplicativo
WhatsApp na aprendizagem da Língua Inglesa no nível básico I:
 Aspectos positivos do uso do WhatsApp no processo de ensino-aprendizagem da
Língua Inglesa: situações reais de uso do idioma; motiva os alunos a aprender;
comunicação contínua entre aluno-professor-conhecimento; ferramenta de fácil
utilização e aplicabilidade nas metodologias de ensino; amplia o tempo e o espaço
escolar; a aprendizagem interativa e contextualizada com as relações sociais atuais;
permite o envio de links de sites e mídias de forma facilitada e instantânea;
 Aspectos positivos do uso do WhatsApp como recurso didático: o WhatsApp
permite o armazenamento das mensagens do grupo em um único documento via email; o aplicativo possibilita que professores e alunos possam favoritar as mensagens,
mídias e documentos considerados importantes para depois achá-las facilmente no
grupo; o usuário pode visualizar todos os links, as mídias, os documentos
compartilhados pelos usuários no grupo, organizados por data de envio na opção
Mídia do grupo; a localização dos debates por assunto é facilitada pela opção
Pesquisar; é possível personalizar o ambiente virtual de acordo com o tema do grupo
na opção Dados do grupo; o professor tem a alternativa de deletar comentários
indevidos no grupo e na condição de administrador pode adicionar ou excluir um
participante;
 Negativos: o aplicativo funciona somente on-line; alguns alunos perderam o foco
nas atividades, pois, ao mesmo tempo que participavam do estudo no grupo estavam
trocando informações com outros usuários em outros grupos e em mensagens
privadas; o professor não tem como avaliar a mensagem do aluno antes de ser postada
no grupo.
De modo geral, a avaliação dos alunos quanto ao uso do WhatsApp no processo de
ensino-aprendizagem da Língua Inglesa foi significativa com resultados positivos,
demonstrando que é possível utilizar o aplicativo WhatsApp no processo de ensinoaprendizagem de forma eficaz.
Outro aspecto importante, é que algumas características da sala de aula do espaço
físico permanecem presentes no ambiente virtual, por exemplo, observamos a tendência dos
alunos tímidos ou indisciplinados continuarem com o mesmo comportamento no ambiente
virtual. Entretanto, isso não inviabiliza o trabalho com o aplicativo no processo de ensinoaprendizagem, pelo contrário o professor deverá incentivar o bom uso das tecnologias digitais
com os seus alunos, para que os mesmos possam aprender a utilizar o potencial educativo das
tecnologias em sua aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos na Era da Informação e do Conhecimento, na qual as Tecnologias Digitais
influenciam profundamente as mudanças em toda a ordem social, em particular na educação.
Este processo de transformação, convida a educação a ressignificar as metodologias de
ensino, a sala de aula, o processo de comunicação entre aluno-professor-conhecimento, os
recursos pedagógicos, a organização da informação através de diversas linguagens para
processos educativos mais interativos e dinâmicos mediados pelas ferramentas digitais.
Neste viés, a tecnologia digital, como o aplicativo WhatsApp Messenger, oferece
excelentes oportunidades de construção de metodologias de ensino inovadoras e
contextualizadas com as novas formas (simétrica e assimétrica) de comunicação da sociedade
atual. O aplicativo apresenta, ainda, uma gama de oportunidades para a prática da Língua
Inglesa com situações de uso real do idioma e compartilhamento de informações em inglês
com diversas pessoas.
Os resultados obtidos da experiência educativa com o uso do aplicativo WhatsApp nos
permite constatar que a inclusão do aplicativo permite ao professor propiciar situações
enriquecedoras no ensino da Língua Inglesa na sala de aula, construir um espaço para
conversação e esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos estudados, partilhar informação
em tempo real, entre outros. No entanto, ressaltamos que para utilizar o WhatsApp é
necessário um planejamento prévio dos objetivos a serem alcançados no processo de ensinoaprendizagem e adaptação metodológica para incluir o aplicativo nas aulas.
Outro ponto importante é a orientação contínua do professor nas atividades e
discussões no grupo virtual, é fundamental que o educador mantenha uma comunicação
contínua com os seus alunos, mediando o processo de ensino e aprendizagem, dando sempre
feedbacks aos discentes sobre as atividades realizadas no ambiente virtual.
O aplicativo permite, ainda, o uso interdisciplinar, de forma que pode ser utilizado em
diferentes disciplinas para discutir os diversos conteúdos, contribuindo para o
desenvolvimento de diversas atividades interativas.
O WhatsApp apesar de muito utilizado como meio de comunicação carece de mais
estudos e experimentações nas diversas áreas da educação, entretanto, já é possível
perspectivar pontos positivos, citados anteriormente, do seu uso no processo de ensinoaprendizagem.
Portanto, a importância de pesquisas como estas é estimular novas experiências com
as tecnologias digitais, como o aplicativo WhatsApp, na educação em prol de uma cultura de
aprendizagem contextualizada e inovadora na escola da Sociedade da Informação e do
Conhecimento.
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SOB MÁSCARAS ESTILÍSTICAS: O PASTICHE NA FICÇÃO
POLICIAL PÓS-MODERNA
Marta Maria Rodriguez Nébias
Resumo: A ficção policial contemporânea vem apresentando uma tendência em dialogar com o passado e com a
tradição do gênero, ou seja, com aquilo que obteve êxito. Desse modo, por meio da estratégia estética da
intertextualidade e suas práticas − pastiche, paródia, referência, citação, alusão −, incorpora e reescreve a história
da ficção policial. Fredric Jameson observa que o pastiche é um dos aspectos mais significativos do pósmodernismo. Pastiche, segundo a definição do autor, seria “a imitação de um estilo peculiar e único, o uso de
uma máscara estilística” (JAMESON, 2006, p. 23). Ainda de acordo com Jameson, vivemos em “um mundo no
qual a inovação estilística não é mais possível, tudo o que nos resta é imitar estilos mortos, falar através de
máscaras e com as vozes dos estilos no museu imaginário” (JAMESON, 2006, p. 25). Linda Hutcheon lembra
que “a intertextualidade pós-moderna é uma manifestação formal de um desejo de reduzir a distância entre o
passado e o presente do leitor e também de um desejo de rescrever o passado dentro de um novo contexto”
(1991, p. 151). Assim, tendo como base teórica os estudos de Fredric Jameson e Linda Hutcheon, este trabalho
pretende analisar a relação entre pós-modernismo e intertextualidade, e como a prática do pastiche é usada na
ficção policial como forma de incorporação e reescritura do passado. Foi selecionado como corpus de análise o
romance A loura de olhos negros, de Benjamin Black, que promove um diálogo intertextual com a obra O longo
adeus, de Raymond Chandler, considerado um clássico do gênero policial noir.

1. INTRODUÇÃO
Percebemos na literatura policial uma inclinação em retomar o passado e a tradição,
não sob um viés genuinamente nostálgico, nem tampouco puramente transgressor, mas como
reescritura dos clássicos, ou seja, daquilo que obteve êxito. Esse diálogo com a tradição se
realiza através de práticas que evidenciam a existência de um texto em outro, como a citação,
a referência, a alusão, a paródia e o pastiche, configurando o que se denomina
intertextualidade.
Segundo Sandra Reimão,
Esse jogo intertextual com narrativas policiais anteriores é uma metalinguagem, uma
autorreflexão do gênero nascida na própria história deste, e que se manterá em
grande quantidade em todo o desenvolver do romance de enigma, até nossos dias, e
que pode, também, ser facilmente encontrada nas narrativas "Série Noire"
(REIMÃO, 1983, p. 40).

Se pensarmos na ideia de intertextualidade, lato sensu, concluiremos que ela é inerente
a todo texto, pois, como observa Umberto Eco, “só se fazem livros sobre outros livros e em
torno de outros livros [...] toda história conta uma história já contada” (ECO, 1985, p.20).
Assim, em princípio, todo texto estabelece um diálogo com outros textos, tese defendida por
Mikhael Bakthin e corroborada, posteriormente, por Julia Kristeva, levando-a a cunhar o
termo intertextualidade: “todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é
absorção e transformação de um outro texto” (apud SAMOYAULT, 2008, p.16). David
Lodge, por sua vez, afirma que “para muitos teóricos, a intertextualidade é a própria condição
da literatura, se ‘todos os textos são tecidos com os fios de outros textos, independentemente
de seus autores estarem ou não cientes’” (LODGE, 1992, p.106).
É notório que o diálogo com a tradição é intrínseco ao próprio ato da escrita
literária, já que, como lembra Leyla Perrone-Moisés:
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A literatura nasce da literatura; cada obra nova é uma continuação, por
consentimento ou contestação, das obras anteriores, dos gêneros e temas já
existentes. Escrever é, pois, dialogar com a literatura anterior e com a
contemporânea (PERRONE-MOISÉS, 1990, p.94).

Neste trabalho, no entanto, buscaremos refletir sobre a intertextualidade em seu
sentido restrito, que, de acordo com Gérard Genette, seria identificado “pela presença efetiva
de um texto em outro” (GENETTE, 1982, p.08). Pretendemos analisar a relação entre pósmodernismo e intertextualidade, e como a prática do pastiche é usada na ficção policial como
forma de incorporação e reescritura do passado.
2. A TRADIÇÃO DO GÊNERO POLICIAL
Quando falamos em passado e tradição do gênero, estamos pensando, primeiramente,
em Edgar Allan Poe. De fato, com o conto “Os crimes da Rua Morgue”, Poe inaugura a
narrativa policial moderna. O personagem Dupin, com sua mente privilegiada e sua
infalibilidade, torna-se, dessa forma, o protótipo do detetive moderno, reflexo da sociedade
europeia do século XIX, em que imperava o pensamento cientificista. Nasce a escola de
enigma, que seria representada posteriormente por outros escritores, como Conan Doyle e
Agatha Christie, e seus memoráveis personagens Sherlock Holmes e Hercule Poirot,
verdadeiras “máquinas de pensar” capazes de, através de uma análise fria e meticulosa dos
fatos, decifrar os mais complicados mistérios.
O fato de Edgar Allan Poe ser considerado o fundador do gênero pode explicar a
grande quantidade de referências a ele nas narrativas policiais, como uma forma de
homenagear o “pai das histórias policiais” (ALBUQUERQUE, 1979, p.08) e,
simultaneamente, de dialogar com a tradição. Essas referências já eram percebidas em Conan
Doyle, contudo, muitas vezes surgiam com um tom de crítica, como na novela Um estudo em
vermelho, publicada em 1887, em que Holmes é comparado por Watson àquele que é
considerado o “primeiro detetive digno desse nome” (ALBUQUERQUE, 1979, p.37): “Você
me traz à lembrança o personagem Dupin, de Edgar Allan Poe. Eu não fazia a mínima ideia
de que tais indivíduos existissem de fato fora dos livros ficcionais”. Tal comparação,
entretanto, parece não agradar ao detetive, que retruca:
Sem dúvida, acredita que me faz um elogio ao me comparar com Dupin [...] Pois
bem, em minha opinião, Dupin era um sujeito bem inferior [...] Não nego que ele
tinha algum gênio analítico, mas não era de modo nenhum o fenômeno que Poe
parecia imaginar (DOYLE, 2014, p. 26).

Percebemos também um grande número de referências a Sherlock Holmes,
personagem tão emblemático que seu nome chega a ser usado como sinônimo de detetive. Em
O misterioso caso de Styles, de Agatha Christie, por exemplo, o assistente de Hercule Poirot,
Capitão Hastings, revela que sempre acalentou o desejo secreto de ser detetive e, interrogado
por sua interlocutora acerca da sua preferência por Scotland Yard ou Sherlock Holmes,
responde: “Oh, Sherlock Holmes, sem dúvida” (CHRISTIE, [19--], p. 15).
A partir do século XX, configura-se uma mudança em relação à concepção da
narrativa policial de enigma. Surge nos Estados Unidos o chamado roman noir, sob o
contexto de grande confusão política que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, com a quebra
financeira de 1929. Em 1945, com a publicação da coleção Série Noire, por Marcel Duhamell,
dá-se o reconhecimento, pelo público, do romance negro, que contrasta com os romances
policiais vistos até então, como se observa no trecho abaixo, transcrito do texto de
apresentação existente nos primeiros volumes da coleção:
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O leitor desprevenido que se acautele: os volumes da Série Noire não podem, sem
perigo, estar em todas as mãos. O amante de enigma à Sherlock Holmes aí não
encontrará nada a seu gosto. O otimismo sistemático tampouco. A imoralidade,
admitida em geral nesse gênero de obras, unicamente para contrabalançar a
moralidade convencional, aí se encontra bem como os belos sentimentos, ou a
amoralidade simplesmente. O espírito é raramente conformista. Aí vemos policiais
mais corrompidos do que os malfeitores que perseguem. O detetive simpático não
resolve sempre o mistério. Algumas vezes nem há mistério. E até mesmo, outras
vezes, nem detetive. (DUHAMELL apud REIMÃO, 1983, p. 52-53)

O texto explicita um diálogo com o que se considera a tradição do gênero, entretanto o
intuito não é transgredi-la, mas reafirmá-la. Ora, em uma fase tão conturbada, em que cresce o
desemprego e o crime se organiza, torna-se difícil para o leitor aceitar um personagem como
Dupin, totalmente fora da realidade social. Desse modo, o herói passa a ser mais humanizado;
o método da intuição e a experiência substituem o raciocínio lógico.
É importante mencionar que na escola noir há uma reescritura do padrão defendido
pela escola de enigma, de modo a torná-lo mais adequado ao contexto social vivenciado pelos
Estados Unidos pós-guerra. Em outras palavras, percebemos uma ruptura com o clássico,
representado pelo romance de enigma, e a consolidação de um novo cânone, representado
pelo roman noir.
Segundo Ernest Mandel, com o surgimento do romance negro, ocorre a “primeira
grande revolução no romance policial” (1988, p. 63), cujas figuras predominantes foram
Dashiell Hammet, com seu detetive Samuel Spade, e Raymond Chandler, com o detetive
Philip Marlowe. Tanto os pesquisadores quanto Raymond Chandler concordam que coube a
Hammett a invenção do roman- noir, que veio à tona com a revista Black Mask, fundada em
1920.
Indo ao encontro das alegações já mencionadas, de que todo texto estabelece um
diálogo com outros textos, Raymond Chandler assume sua condição de “imitador” de
Dashiell Hammett: “Eu não inventei o romance negro, e nunca escondi que do meu ponto de
vista a glória pertence a Dashiell Hammett. No fim, todo mundo imita” (apud REIMÃO,
1983, p. 67).
A imitação não é prerrogativa de Chandler, contudo. O roman- noir também imita a
realidade que o circunscreve, ou seja, imita o clima de desilusão que pairava na sociedade
americana da época. Flávio Carneiro observa que o detetive protagonista das narrativas de
Hammet, Sam Spade, “é o espelho da crise americana do final dos anos 20, em que o sonho se
transformara em pesadelo e um detetive como Dupin pareceria completamente
despropositado” (2005, p. 20). De fato, como defendido por Ernest Mandel, seria difícil
conceber detetives cerebrais como Dupin ou Sherlock lutando contra a Máfia.
Um dos romances mais notórios do policial noir é O longo adeus, de Raymond
Chandler, publicado em 1954. Podemos inseri-lo no cânone, uma vez que representa um
passado literário que será muitas vezes revisitado pelos autores contemporâneos. Um exemplo
é o romance A loura de olhos negros, de Benjamin Black, publicado em 2014, que promove
um diálogo intertextual com a obra de Chandler. Antes de analisarmos tais obras, porém, fazse necessário delinearmos o conceito de intertextualidade e suas práticas, bem como sua
relação com o pós-modernismo.
3. INTERTEXTUALIDADE E PÓS-MODERNISMO
Tiphaine Samoyault defende que os intertextos – presença de um texto A em um texto
B − operam como um repertório literário, funcionando como a memória da literatura.
Segundo a autora, mesmo quando uma obra se esforça em transgredir a anterior, ela evidencia
essa memória, pois separar-se de algo é, de alguma maneira, afirmar sua existência.
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“Escrever”, afirma Samoyault, “é pois re-escrever” (2008, p. 77). Dessa forma, “cada livro é
o eco daqueles que o anteciparam e o presságio daqueles que o repetirão”, como formula
Michel Schneider (apud SAMOYAULT, 2008, p. 78).
Para Fredric Jameson, vivemos “em um mundo no qual a inovação estilística não é
mais possível, tudo o que nos resta é imitar estilos mortos, falar através de máscaras e com as
vozes dos estilos no museu imaginário” (2006, p. 23). Tal concepção − apesar de nos parecer
um tanto radical, por insinuar que os escritores contemporâneos vivenciam uma crise de
criatividade − carrega uma verdade ao colocar a reescritura como característica essencial dos
tempos atuais.
De fato, no período intitulado pós-modernismo, torna-se frequente o jogo da
reescritura. Frisa-se que a intenção é reafirmar a tradição, e não a negar. Essa releitura do
passado é evidente na ficção policial e realiza-se, principalmente, através de recursos
intertextuais, como pretendemos comprovar.
Gérard Genette, em sua obra Palimpsesto, divide as práticas intertextuais em citação,
plágio e alusão. Essas práticas são definidas por uma relação de co-presença, em que A está
presente no texto B, ou seja, temos a presença efetiva de um texto (A) em outro (B). O autor
também faz referência às práticas hipertextuais, em que é estabelecida uma relação de
derivação. Nesse caso, teríamos um texto B que deriva de um texto A ou por transformação,
que seria o caso da paródia, ou por imitação, que seria o pastiche. Tanto a hipertextualidade
quanto a intertextualidade são componentes da chamada transtextualidade que, segundo
Genette, seria tudo o que coloca um texto em relação com outros textos.
Podemos definir citação como a “retomada explícita de um fragmento de texto no
corpo de outro texto” (PAULINO et al., 1995, p. 28). De acordo com Gérard Genette, é a
forma mais explícita e mais literal de intertextualidade. Bakhtin ratifica essa ideia ao observar
que a citação é o modo mais evidente de representação do discurso de outrem.
A citação, quando é literal, pode ser facilmente identificada devido ao uso de marcas
tipográficas específicas, como as aspas ou o itálico. Essas marcas adquirem importância
fundamental, uma vez que sua ausência “transforma a citação em plágio, cuja definição
mínima poderia ser a citação sem aspas, a citação não marcada” (SAMOYAULT, 2008, p.
49).
O plágio, de acordo com Gérard Genette, é a forma menos explícita e menos canônica
de intertextualidade. Isso porque a apropriação ilegítima do texto nem sempre será
identificada pelo leitor, já que se trata de um “empréstimo não declarado”.
O terceiro tipo de intertextualidade mencionado por Genette é a alusão, sua forma
ainda menos explícita e menos literal, que seria definida como “um enunciado cuja
compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre ele e um outro, ao qual
necessariamente uma de suas inflexões remete” (2006, p. 08). A alusão pode ser entendida
como uma referência implícita a outro texto, que o leitor compreende nas entrelinhas, ou seja,
de forma indireta.
Enquanto na alusão há uma menção implícita ao intertexto, a referência remete
explicitamente ao intertexto por um título, personagens ou outras entidades nele presentes. O
que distinguiria a referência da alusão seria, segundo Ingedore Koch, a tentativa de
implicitude desta última. É importante destacar que Gérard Genette não inclui a referência em
sua tipologia dos intertextos. Entretanto, essa prática intertextual será recorrente nas obras
que constituem nosso corpus de análise.
Entre as práticas em que se estabelece uma relação de derivação, Genette destaca o
pastiche e a paródia. O autor chama atenção para alguns equívocos na definição da palavra
paródia, que ora é usada para designar a deformação lúdica, ora a transposição burlesca de
um texto, ora a imitação satírica de um estilo. Sugere, com isso, que o senso comum costuma
atribuir à paródia um valor depreciativo, e propõe uma redefinição das práticas hipertextuais:
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Proponho, portanto, (re)batizar de paródia o desvio do texto pela transformação
mínima (...); travestimento, a transformação estilística com função degradante (...);
charge (...), o pastiche satírico(...); e simplesmente pastiche, a imitação de um estio
desprovida de função satírica (GENETTE, 2008, p. 20).

De acordo com o teórico, a paródia transforma uma obra anterior, deformando-a,
entretanto, essa transformação não deve ser definida unicamente pela sua função burlesca. Já
no pastiche, ocorre a imitação de um estilo, sem que haja menção ao texto imitado.
É notório que a tradição modernista se fundamenta na estética da ruptura dos valores
do passado. Assim, segundo Silviano Santiago, um dos discursos mais privilegiados do
modernismo é o da paródia: “a paródia, ao fazer ironia dos valores do passado, faz com que o
presente rompa as amarras do passado, cortando a linha da tradição” (2002, p. 124). O artista
pós-moderno, por sua vez, “saindo da paródia e da ironia em relação ao passado, e passando
para o pastiche, (...) incorpora a tradição e o passado de uma maneira onde a confiabilidade
seria a tônica, respaldada pelo pluralismo” (2002, p. 116).
Para ilustrar essa diferença, entre o modernismo e o pós-modernismo no trato com a
tradição, Flávio Carneiro usa as expressões “transgressão ruidosa” e “transgressão silenciosa”.
A primeira, típica dos movimentos de vanguarda, propõe uma ruptura com o passado,
chamando a atenção para si mesma, para a própria experimentação da linguagem. A segunda
propõe um novo modo de ruptura, sem o alarde que caracteriza os modernistas, incorporando
o passado e reescrevendo-o sob um novo contexto.
Linda Hutcheon, em Poética do pós-modernismo, também analisa a função da
intertextualidade no contexto contemporâneo, diferenciando o modo como se configura o
diálogo com o passado nos momentos modernista e pós-modernista:
A intertextualidade pós-moderna é uma manifestação formal de um desejo de
reduzir a distância entre o passado e o presente do leitor e também de um desejo de
reescrever o passado dentro de um novo contexto. Não é um desejo modernista de
organizar o presente por meio do passado ou de fazer com que o presente pareça
pobre em contraste com a riqueza do passado. Não é uma tentativa de esvaziar ou de
evitar a história. Em vez disso, ele confronta diretamente o passado da literatura−e
da historiografia, pois ela também se origina de outros textos (documentos). Ele usa
e abusa desses ecos intertextuais, inserindo as poderosas alusões de tais ecos e
depois subvertendo esse poder por meio da ironia. No total, pouco resta da noção
modernista de ‘obra de arte’ exclusiva, simbólica e visionária: só existem textos, já
escritos” (1991, p. 152)

A autora considera a paródia “uma forma pós-moderna perfeita” (1991, p.28), pois
incorpora e desafia aquilo a que parodia. Além disso, assume questionamentos tipicamente
pós-modernos, como a reconsideração da ideia de origem. A paródia pós-moderna, portanto,
não representa a destruição do passado, mas sua sacralização e, simultaneamente, seu
questionamento. Representa, paradoxalmente, “continuidade e mudança”, “autoridade e
transgressão” (1991, p. 57).
Flávio Carneiro lembra que, de acordo com a concepção teórica de Silviano Santiago,
o pós-moderno não é a negação do moderno, mas sua suplementação, ou seja, o acréscimo de
algo àquilo que já é um todo. E completa:
Não se trata, portanto, de levantar bandeiras contra adversários, estéticos ou
políticos, mas de reescrever o passado, buscando acrescentar-lhe o que pode haver
de novidade, de inovação, no âmbito do presente (2005, p. 27).

Percebemos, portanto, como uma das principais vertentes da contemporaneidade, o
diálogo com a tradição. Esse diálogo se configura através do fenômeno da intertextualidade, e
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não se trata de uma negação do passado, mas de sua reescritura, em um misto de homenagem
e transgressão. É o que ocorre com o romance A loura de olhos negros, de Benjamin Black,
que pode ser considerado um pastiche de Raymond Chandler, além de apresentar várias
referências intertextuais a personagens e fatos de O longo adeus, como veremos a seguir.
4. A INTERTEXTUALIDADE EM O LONGO ADEUS, DE RAYMOND
CHANDLER
O romance O longo adeus, de Raymond Chandler, é um dos mais representativos da
ficção noir, podendo ser considerado um clássico da literatura policial. A trama é narrada pelo
detetive Philip Marlowe, protagonista de oito romances de Chandler, e se passa nos Estados
Unidos no período pós-recessão.
No trecho abaixo, Marlowe sintetiza suas principais características:
Sou um detetive particular com uma licença, e não é de hoje. Sou um lobo solitário,
solteiro, chegando à meia-idade e pobre. Estive na prisão mais de uma vez e não
trabalho em casos de divórcio. Gosto de bebidas, mulheres, de jogar xadrez e
algumas outras coisas. Os tiras não vão muito com a minha cara, mas conheço uns
dois ou três com quem me dou bem. Sou daqui mesmo, nasci em Santa Rosa, pais
mortos, sem irmãos ou irmãs, e quando levo uma porrada num beco à noite de vez
em quando, quando isso acontece, como pode acontecer com qualquer um no meu
ramo e a muita gente de qualquer profissão ou sem profissão nenhuma nos dias de
hoje, sei que ninguém vai achar que uma flor murchou na sua vida (2001, p. 102)

Pela descrição, percebemos que o detetive do romance negro é mais humanizado, não
é uma “máquina de pensar” como o detetive do romance de enigma. Gosta de bebidas, de
mulheres, envolve-se em brigas, corre atrás dos suspeitos. É um “cara durão” (touch guy) −
expressão que se tornou uma marca registrada do gênero − mas, paradoxalmente, também não
deixa de ser um sentimental.
A narrativa inicia-se com o relato de Marlowe acerca de como conhecera Terry
Lennox e o socorrera após vê-lo bêbado e caído. A partir daí, trava-se uma grande amizade
entre os dois. Até que um dia, Lennox, visivelmente abalado, pede ao detetive que o ajude a
chegar a Tijuana. Ao retornar do aeroporto, Marlowe é sondado pela polícia e descobre que o
amigo estava sendo procurado por ser o maior suspeito pelo assassinato da mulher, Sílvia
Lennox. O detetive chega a ser preso, porém, diante da insuficiência de provas, acaba sendo
liberado. Passa, então, a investigar o caso, tentando provar a inocência do amigo.
Paralelamente a essa investigação, surgirá outra, que, aparentemente, não tem
nenhuma relação com a morte de Sílvia Lennox. Assim, como todo roman noir que se preza
há de ter uma loura fatal à procura do marido, surge a personagem Eileen Wade. A loura
contrata Marlowe para achar seu marido Roger Wade, um escritor de best-sellers alcoólatra.
O personagem escritor abre brecha para reflexões metalinguísticas, pondo em questão a
qualidade literária do best-seller:
Você está olhando exatamente para um profissional de pouco trabalho numa
profissão que exige pouco trabalho. Todos os escritores são lixo e eu sou o lixo
maior de todos. Escrevi doze best-sellers e se chegar a terminar esse monte de folhas
em cima da escrivaninha, é possível que escreva o décimo terceiro. E nenhuma deles
vale um punhado de pó para se jogar fora (...) sou um filho da puta de um egoísta,
uma prostituta literária ou um cafetão−escolha você mesmo as palavras (2001, p.
191)
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No trecho a seguir, faz uma autoanálise sobre o trabalho da escrita e a recepção dos
leitores:
Meus livros são grossos. O leitor gosta de livros grossos. O bobo do leitor acha que
se um livro tem um monte de páginas deve ter também muita coisa boa. Não tenho
coragem de ler o que escrevi. E nem consigo me lembrar da metade. Estou
simplesmente com medo de dar uma olhada no meu próprio trabalho (2001, p. 262).

Enquanto o escritor está sempre menosprezando seu ofício, o detetive revela-se um
leitor interessado e, ainda, uma espécie de crítico literário, como percebemos no diálogo
abaixo:
− (...) Geralmente escrevo muito melhor depois de uma bebedeira. Nessas ocasiões,
é fácil amarrar as coisas e deixá-las correr. Mas, depois, o material não é nada bom.
Quando é bom, a coisa vem com facilidade. Qualquer coisa que você tenha lido ou
ouvido a respeito disso que tou te dizendo, é puro blábláblá.
− Depende de cada escritor. Para Flaubert, nada vinha com facilidade e seu material
é bom.
− Está certo. Quer dizer que leu Flaubert, o que faz de você um intelectual, um
crítico, um sábio do mundo literário (2001, p. 190)

Roger Wade, entretanto, nunca perde a oportunidade de ironizar o conhecimento
literário de Marlowe, afinal, ele é um detetive e, seguindo a linha de Dupin e de Sherlock,
detetives devem privilegiar o conhecimento racional, definitivo e exato, o que seria o oposto
da literatura. Através de citações e referências a autores da “alta literatura”, em sua maioria
ingleses – berço do gênero policial −, realiza-se um jogo intertextual, como percebemos no
trecho abaixo, em que Wade cita um verso do poema de John Keats, sem deixar, é claro, de
ironizar a “mediocridade literária” de Marlowe:
− (...) Cor bonita a deste uísque, não é? Para mergulhar num riacho dourado...nada
mal. “Para cessar à meia-noite, sem dor. ” Como é que continua? Ah, desculpe, você
não deve saber. Literário demais. Não passa de um detetive particular, não é? (2001,
p. 267)

Outro personagem que denota uma relação com a literatura é Amos, motorista de
Linda Loring, irmã da vítima. O motorista contradiz o senso comum ao recusar a gorjeta
oferecida, como também ao revelar seu interesse literário:
Saí da casa e Amos estava no Cadillac me esperando. Ele me levou de volta a
Hollywood. Eu lhe ofereci um dólar mas recusou. Ofereci para lhe comprar os
poemas de T.S.Eliot. Ele disse que já tinha (2001, p. 256).

Em outra ocasião, Amos trava e o seguinte diálogo com Marlowe:
− “Envelheci...envelheci.../Andei com os fundilhos das calças amarrotados. ” O que
isso significa, sr. Marlowe?
− Coisa nenhuma. Apenas soa muito bonito.
Ele sorriu.
−É da “Canção de Amor de J. Alfred Pufrock”, de Eliot. Eis outro trecho: “No
saguão as mulheres vêm e vão/ A falar de Miguel Ângelo”. Lhe sugere alguma
coisa?
−Sim...me sugere que o cara não sabia muita coisa a respeito das mulheres.
−Exatamente o que eu penso, senhor. No entretanto, admiro muito o T.S. Eliot.
(2001, p. 387/388)
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Percebemos uma inversão de estereótipos. O escritor, representante da alta cultura,
além de não se lembrar do poema de Keats, como vimos no trecho mencionado anteriormente,
tece, a todo momento, comentários depreciativos sobre seu trabalho. Já o motorista cita Eliot
de cor, e o detetive, contrariando também o senso comum, não esconde seu apreço pela
literatura.
Todas essas referências intertextuais e citações literárias são bastante comuns no
gênero policial, e adquirem uma importante função ao inserir complexidade e refinamento no
romance. Além disso, a relação que coloca o escritor de um lado, representando a alta
literatura, e o detetive e o motorista de outro, representando os leitores, nos parece remeter,
metaforicamente, ao duplo alcance de leitura do gênero policial, capaz de agradar tanto ao
leitor comum, em busca de entretenimento, quanto ao leitor especializado, à procura de
reflexões metalinguísticas.
Para Raymond Chandler, o mais importante na escrita era o estilo. Ele defendia que
um escritor deveria ter alegria na criação, fazer mágica com as palavras. De fato, Chandler
brincava com as palavras, o que transparecia através de suas inconfundíveis metáforas:
Era um cara que falava com vírgulas, como num romance pesadão (p.92)
O lugar parecia tão morto quanto um faraó (p. 131)
Uma hora se arrastou como uma barata doente. Eu era um grão de areia no deserto
do esquecimento. Eu era um cowboy com dois revólveres mas sem munição (p. 150)
Me senti como uma refeição mal digerida, comida numa espelunca cheia de gordura
(p.345)
O café estava super-requentado e o sanduíche cheio de um rico sabor igual ao de um
pedaço de camisa velha (p. 359)

As frases de efeito, o modo como aliava o coloquial e o poético, as imagens exatas,
bem construídas através das descrições metafóricas, a ironia e o senso de humor, a fluidez,
entre outros, são traços marcantes na narrativa de Chandler, que irá influenciar vários autores.
Um desses autores é Benjamin Black, que revisita obra do autor através do recurso do
pastiche, como veremos a seguir.
5. O PASTICHE EM A LOURA DE OLHOS NEGROS, DE BENJAMIN BLACK
O título A loura de olhos negros foi achado entre os arquivos de Raymond Chandler,
que pretendia usá-lo em uma futura obra. Quem tirou proveito do título, todavia, foi o escritor
Benjamin Black (pseudônimo de John Banville), que resolveu, inclusive, ressuscitar o
personagem Philip Marlowe, escrevendo uma nova aventura do detetive.
Como costuma ocorrer nas narrativas de Chandler, o narrador, em primeira pessoa, é o
próprio detetive Marlowe. A narrativa começa com uma cena que se tornou clichê no noir: a
loura fatal contrata o detetive para achar seu amante. A partir daí, a trama se desenvolve
rumo a um final surpreendente, sempre dialogando com o romance O longo adeus, de
Raymond Chandler.
Podemos afirmar que, em A loura de olhos negros, Black utiliza recursos intertextuais
para incorporar o mestre Raymond Chandler, em uma espécie de transgressão que não
pretende romper com o passado, mas reescrevê-lo. Como afirma Linda Hutcheon, a
intertextualidade pós-moderna ambiciona aproximar o passado e o presente do leitor,
reescrevendo o passado diante de um novo contexto. Mas como definir a técnica utilizada por
Benjamin Black? Seria uma paródia ou um pastiche?
Fredric Jameson defende que “tanto o pastiche quanto a paródia envolvem a imitação,
ou melhor, a mímica de outros estilos, particularmente dos seus maneirismos e cacoetes
estilísticos” (2006, p. 21). Acrescenta que a paródia se apodera das particularidades do texto

743

original para produzir uma imitação que o ridiculariza. Já o pastiche não carrega esse veio
satírico:
O pastiche, assim como a paródia, é a imitação de um estilo peculiar e único, o uso
de uma máscara estilística, o discurso em uma língua morta; no entanto, ele é uma
prática neutra de tal mímica, desprovida do motivo oculto da paródia, sem o impulso
satírico, sem o riso (...). O pastiche é a paródia pálida, a paródia que perdeu seu
senso de humor (2006, p. 23).

Podemos considerar que Jameson, ao definir a paródia como uma imitação que
ridiculariza o texto original, prende-se a uma visão mais limitada, contrária à defendida por
Linda Hutcheon:
Aqui−como em todos os pontos do presente estudo−, quando falo em “paródia”, não
estou me referindo à imitação ridicularizadora das teorias e das definições
padronizadas que se originam das teorias de humor do século XIX. A importância
coletiva da prática paródica sugere uma redefinição da paródia como uma repetição
com distância crítica que permite a indicação irônica da diferença no próprio âmago
da semelhança. (...) Jameson afirma que, no pós-modernismo, “a paródia se encontra
sem vocação", substituída pelo pastiche, que ele (por estar preso a uma definição de
paródia como imitação ridicularizadora) considera como uma paródia neutra ou
inexpressiva (1991, p. 47)

Segundo Hutcheon, a paródia é a “forma irônica de intertextualidade”, que permite
que se façam reavaliações do passado (1991, p.283). Deve-se ter o cuidado, entretanto, de não
limitar sua base irônica apenas a uma função ridicularizadora, burlesca. A autora observa
ainda que a paródia é uma “transgressão sancionada da convenção” (1991, p. 10). De fato, a
paródia apropria o texto original, rompendo com ele, de maneira sutil ou explicitada. É um
questionamento e um desvio da norma. O pastiche, por sua vez, caracteriza-se pela insistência
na norma. É uma imitação autorizada, um plágio legitimado.
Podemos considerar que o romance em questão é um pastiche da obra de Chandler.
Trata-se da imitação de um estilo, do uso de uma “máscara estilística”, como afirma Jameson.
O que o autor, Benjamin Black, pretende não é romper com o texto original, como ocorreria
com a paródia, mas imitar esse texto, afirmando o vínculo com o passado.
A imitação a que Black se propõe, no entanto, não se confunde com o plágio, que seria
a apropriação ilegítima do texto, um empréstimo não declarado. Ele não esconde sua intenção
de reproduzir o estilo de Raymond Chandler, de dialogar com a obra do autor. Para isso,
utiliza-se dos “maneirismos e cacoetes estilísticos” (JAMESON, 2006, p.21) de Chandler,
como a linguagem metaforizada, irônica, as frases de efeito, conforme percebemos nos
trechos abaixo, retirados de A loura de olhos negros:
Um grilo decolou do capim seco ao nosso lado como um palhaço sendo disparado
da boca de um canhão (p. 20)
Suspirei. Quando as pessoas ouvem dizer que você é um detetive particular, pensam
que podem dizer qualquer coisa a você. Acho que podem mesmo. O velho ria para
mim, todo cheio de si, como uma galinha que tivesse acabado de pôr um ovo (p. 21)
Sentia-me tão tenso quanto uma menina adolescente a caminho de seu primeiro
concerto de Frank Sinatra (p. 265)

Uma das maiores marcas de Philip Marlowe é o seu gosto por comparações inusitadas.
Black, ao reescrever o detetive, não poderia deixar de explorar esse traço, ironizando-o:

744

Um coelho atravessou correndo a estrada à minha frente, a cauda estranhamente
incandescente sob os faróis. Eu poderia ter feito uma comparação entre mim e o
animal, mas eu me sentia muito distante para me dar ao trabalho (p. 290).

Há muitas digressões ao longo do romance com o intuito de fazer referências a fatos e
a personagens de O longo adeus. A personagem Linda Loring, com quem Marlowe se
envolveu afetivamente no romance de Chandler, é muitas vezes mencionada, talvez para que
o leitor rememore a personagem e fatos relacionados a ela, e, ainda, para dar uma ideia de
continuidade cronológica das narrativas do detetive:
Ela não só era bonita como rica, e esse tipo de mulher simplesmente não era para
mim. Linda Loring, lá em Paris, era outra do mesmo tipo, razão pela qual não fiquei
muito interessado em casar com ela, apesar de seus constantes pedidos. Linda e eu
fomos para a cama juntos uma única vez, e eu acho que ela realmente me amava,
mas por que ela pensava que o amor deveria inevitavelmente levar ao casamento eu
não sabia. Sua irmã tinha sido casada com Terry Lennox e terminou com uma bala
no cérebro e o rosto esmagado (p. 180).

Algumas vezes, o narrador vai referir-se a Linda Loring e a outros personagens de
modo mais implícito, por meio de alusões, o que nem sempre será identificado pelo leitor:
“Houve uma mulher que queria se casar comigo e me levar para longe de tudo isso, uma
mulher muito bonita, como Clare Cavendish, e igualmente rica, também” (p. 29)
Outro personagem que será sempre mencionado em A loura de olhos negros é Terry
Lennox. Nesse caso, tais referências vão servir para relembrar ao leitor a história que envolve
este personagem, e também para situar o leitor que não leu O longo adeus, já que, ao final da
trama, as narrativas irão se entrelaçar, e Terry reaparecerá:
Em seguida aquelas cortinas que se mexiam misteriosamente se afastaram e o
homem que eu conhecia como Terry Lennox entrou na sala, exibindo aquele sorriso
de que eu tão bem me lembrava: infantil, envergonhado, um pouco pesaroso (p.
297).

Benjamin Black, em entrevista, relata que, aos poucos, foi aprendendo a “falar” com a
voz de Chandler, porém, não se propôs a imitá-lo; propôs-se a ser fiel a seu trabalho252. De
fato, o autor consegue manter os principais traços estilísticos do mestre Chandler, ajudando,
inclusive, a sacramentar o detetive Chandler como um dos personagens mais emblemáticos da
literatura mundial.
6. CONCLUSÃO
De acordo com Fredric Jameson, o pastiche é uma das práticas mais expressivas do
pós-modernismo. O autor observa que a pós-modernidade é marcada pela ausência de
inovações, portanto, o que resta é a reescritura dos clássicos, ou seja, daquilo que foi exitoso.
A literatura policial mostra-se particularmente predisposta a esse diálogo com a
tradição. Tal diálogo se manifesta, principalmente, através de um jogo intertextual em que,
por meio de paródias, pastiches, referências, citações e alusões, o passado do gênero é
revisitado. É o que percebemos nos romances analisados neste estudo. A loura de olhos
negros, de Benjamin Black, dialoga explicitamente com O longo adeus, de Raymond
Chandler, um clássico do gênero policial noir. Da mesma maneira, o romance de Chandler
presta uma homenagem aos grandes autores da literatura por meio de recursos intertextuais.
252
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O escopo de Black não é se apropriar do modelo clássico para com ele romper, como
ocorreria em um texto parodístico. Seu intuito é assumir os traços do estilo de Raymond
Chandler, reportando-se ao gênero policial. Sob a “máscara estilística” de Chandler, o autor
Benjamin Black propõe uma reescritura da ficção noir, como uma forma de homenagem, mas
também como estratégia de provocação do leitor, em sua tentativa de identificação dos
intertextos, escondidos sob alusões e referências.
A loura de olhos negros, portanto, enquadra-se no que se denomina pastiche. É uma
narrativa escrita “à maneira de” Raymond Chandler, não como mera repetição, mas como
suplemento, ou seja, como acréscimo a uma obra que já estava completa. Não podemos, no
entanto, concordar com a definição de Jameson, de que “o pastiche é a paródia pálida, a
paródia que perdeu seu senso de humor” (2006, p.23). Não há palidez no romance de
Benjamin Black. Também não lhe falta humor.
Um romance que se propõe ao exercício de emulação de Raymond Chandler já denota
um comprometimento com o humor, marca indelével do autor de O longo adeus. Não
confundamos humor, entretanto, com a imitação ridicularizadora muitas vezes atribuída à
paródia. De modo nostálgico, sem deixar de ser transgressor, Black reescreve um clássico do
gênero noir, resgatando e reafirmando os valores do passado pelos caminhos da
intertextualidade.
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O INCOGNOSCÍVEL E A REVELAÇÃO POÉTICA EM CANTO DA
HORA AMARGA, CANCIONEIRO E O ESPELHO E A MUSA, DE
EMÍLIO MOURA
Luciano Marcos Dias Cavalcanti253
RESUMO: Emílio Moura é reconhecidamente o poeta da pergunta. Esse caráter revela a atitude essencialmente
questionadora de sua poesia, em que o eu lírico, inquieto e desajustado, se confronta com as grandes questões
metafísicas do homem e do indivíduo inserido no mundo moderno. Outra característica marcante de sua poesia
está na relação estreita com o mito, principalmente por meio da figura da Musa. Nesse artigo, pretendemos
analisar como a soma dessas duas conjunções da poesia de Emílio Moura propiciam a elaboração de um possível
desejo do poeta de representar o incognoscível em Canto da hora amarga, Cancioneiro e O espelho e a musa.
PALAVRAS-CHAVE: Emílio Moura, Mito, poesia.

Emílio Moura pertence à geração modernista mineira de 1924, tendo participado do
grupo de A Revista, que lançou os alicerces do modernismo em Minas Gerais e do qual
também fizeram parte Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, João Alphonsus, Abgar
Renault, entre outros. No grupo mineiro, Emílio Moura deixou sua marca pessoal: a sutileza.
Não aderiu aos exageros do primeiro modernismo, era um crítico da abolição das regras
gramaticais e preferia a introspecção lírica à divagação sobre os aspectos externos do mundo.
Avesso às tendências vanguardistas da primeira hora, sem negar influências do modernismo,
o poeta sempre foi autônomo e buscou sua própria linguagem. Não acreditava em modismos,
por considerá-los passageiros, impróprios à elaboração artística que pretende ser intemporal.
Em sua obra, é notável a influência simbolista, declarada em admiração especial a um de seus
representantes mais significativos, Alphonsus de Guimaraens. Emílio Moura trabalhará em
sua lírica preferencialmente os temas relacionados à condição existencial do homem: a morte,
a solidão e o amor. Seu amigo de geração, Carlos Drummond de Andrade, considerou a
característica mais marcante do poeta de Dores do Indaiá a sua atitude indagadora,
identificando-a “sob o signo da pergunta” (ANDRADE, 1953, p. 9), movido em seu
significado mais elevado, o sentido da existência na busca do conhecimento do incognoscível.
Assim revela a constância das interrogações em sua lírica, seu questionamento do mistério do
homem solitário e sem rumo (à deriva?) – em um tempo turbulento, tempestuoso e aflitivo –,
que não sabe se é ele mesmo quem ordena suas ações no mundo ou uma “força maior”, como
aponta seu poema “Interrogação”, de Ingenuidade.
Sozinho, sozinho, perdido na bruma.
Há vozes aflitas que sobem, que sobem.
Mas, sob a rajada ainda há barcos com velas
e há faróis que ninguém sabe de que terras são
_ Senhor, são os remos ou as ondas o que dirige o meu barco?
Eu tenho as mãos cansadas
e o barco voa dentro da noite.

Esse caráter revela a poesia de Emílio Moura como essencialmente questionadora, em
que o eu lírico, inquieto e desajustado, a maneira gauche de seu amigo itabirano, se confronta
com as grandes questões metafísicas do homem e do indivíduo inserido no mundo moderno.
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Esta atitude questionadora, singular do poeta, acaba por colocar seu leitor diante do
mundo, sem fixar verdades absolutas, abrindo um amplo campo de possibilidades de reflexão
para seu interlocutor, que poderá realizar suas próprias meditações sobre as contingências do
estar no mundo. Em entrevista a Frederico Morais, o poeta mesmo revela o sentido da
interrogação em sua poesia.
A interrogação cria no leitor o “estado de poesia” de que fala Valéry. Minha poesia
não afirma. Afirmando, resolveria a priori tudo para o leitor. Interrogando eu ponho
o mundo diante do leitor. [...] O mundo das coisas inexplicáveis continua denso. E
eu me movo num “mundo” onde elas são mais frequentes. (MOURA apud LUCAS,
1991, p. 29)

O poema “Canto da hora amarga” de seu livro homônimo, de 1936, é exemplar para
notarmos o modo sutil e questionador como Emílio Moura elabora o drama do homem
inserido no mundo.
Agora que já sei de quem são esses apelos desesperados
e por que são,
como poderei acreditar que o simples nascimento do dia
seja como aurora de redenção
dentro de cada um de nós?
Até quando, Senhor, essas vozes serão as nossas vozes?
Oh! elas vibrarão sempre, eu sei,
vibrarão sempre, até que, um dia,
alguém que venha de muito longe
espante a grande, a infinita sombra
que cobre o mundo.

É notória, no poema, uma espécie de desespero coletivo, como podemos observar pela
classificação plural nos “apelos desesperados”. Dessa forma, o eu lírico amplia a sua voz a
uma coletividade humana que habita o mundo que passa por uma grande tormenta, que não
sabemos qual é, pois não há nada que nos indique precisamente o motivo dessa conturbação
geral. Nota-se também que o simples transcorrer cósmico da natureza (o amanhecer após a
tempestade) não será capaz de extinguir este momento de conturbação vivenciado por todos,
sugerindo que esta “grande tempestade” fora causada pelos próprios homens. E só eles serão
capazes de extingui-la. No entanto, nos versos que se seguem, o tom do poema indica uma
reação mítica na qual a esperança é almejada com a chegada de um salvador ou herói, que
possa por fim à tormenta do mundo. Este tom messiânico retira do homem comum a
responsabilidade de solucionar os conflitos presentes no mundo e o transfere para o plano
mítico. Talvez, escatologicamente, o eu lírico espera a salvação pela parusia.
Mas um indício, no plano extratextual, pode nos ajudar a pensar sobre o motivo pelos
quais o mundo passa por tamanha tormenta, simbolizado, provavelmente, nos versos: “(...) a
grande, a infinita sombra/ que cobre o mundo.” O tempo presente, pós-primeira Guerra
Mundial (décadas de 1930-40), vivenciado pelo poeta passa por conturbações devido à
presença marcante da guerra e do fascismo. Ao focalizar este momento, o poeta dá vazão ao
seu espírito humanista e (porque não) empenhado. Num período próximo a feitura desses
versos, importantes poetas brasileiros como Carlos Drummond de Andrade (“Carta a
Stalingrado”), Cecília Meireles (“Jornal, Longe”), Murilo Mendes (“Aproximação do
Terror”), Jorge de Lima (“39” de Anunciação e Encontro de Mira-Celi) entre outros, também
estavam escrevendo poemas relacionados ao contexto histórico-social da época, em que
mortes, massacres e destruição ocorriam por causa da Segunda Guerra Mundial. Emílio
Moura soma-se a estas vozes no sentido de repudiar os acontecimentos históricos recentes que
levavam a humanidade a sua própria destruição.
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No entanto, o maior interesse de Emílio Moura será o mundo interior do homem
moderno inserido num cotidiano massacrante. O poema “Um dia...”, também de Canto da
hora amarga é, nesse sentido, modelar:
Enquanto os homens se agitam e se entredevoram, enquanto
os autos voam pelas avenidas, os garotos anunciam
[os matutinos, e os bancos se abrem,
dentro de nós,
as mesmas sombras de sempre estão cantando a mesma
[estória de sempre.
Entretanto, lá fora,
eu sei que faz sol, lá fora.
Que força estranha
me impele assim para mim mesmo?
Um dia, entretanto, eu tenho certeza, nenhum
[obstáculo será mais possível,
um dia entretanto, aos nossos inadvertidos olhares
se descortinarão os humildes mas infinitos
[horizontes que nos esperam.
E, livre, livre,
a vida há de prosseguir viva dentro de nós.

O poema apresenta o eu lírico em confronto com o mundo moderno percebido no seu
cenário caracteristicamente urbano, no qual o sujeito observa seu intenso movimento como se
vê em sua ambientação, seja expressa por sua interioridade (o modo das relações humanas), “homens se agitam e se entredevoram” - ou por sua exterioridade movimentada: “[...] autos
voam pelas avenidas, os garotos anunciam os matutinos [...]”. É relevante o fato de o poema
superar aquele dilema, próprio do mundo moderno, em que o poeta ao mesmo tempo em que
canta este mundo o repudia por causa de suas contingências desumanizadoras. É visível, em
todo poema, a escolha pela visada lírico-existencial do homem atormentado no tempo e no
espaço que ocupa: “[...] e os bancos se abrem/ dentro de nós/ as mesmas sombras de sempre
estão cantando a mesma estória de sempre.//[...] Que força estranha me impele/ assim para
mim mesmo?” A única saída desse mundo perturbador é vislumbrada apenas com o fim da
vida, no encontro com o incognoscível: “Um dia, entretanto, eu tenho certeza, nenhum
obstáculo será mais possível,/um dia entretanto, aos nossos inadvertidos olhares/se
descortinarão os humildes mas infinitos horizontes que nos esperam.” Somente será possível
encontrar a liberdade plena na negação total da existência como foi “organizada” pelo
homem, que criou uma civilização que privilegia a razão e o capital em detrimento do
humano. O que, paradoxalmente, não deixa de revelar, no lirismo de Emílio Moura, uma
visada social na medida em que se contrapõe à organização desse mundo racional. Mas o que
impera, no poema, é solução drástica e definitiva, a morte, pois somente se poderá alcançar a
liberdade misticamente fora do mundo: “E, livre, livre,/ a vida há de prosseguir viva dentro de
nós.”.
A marca da tentativa de superação das agruras da vida por meio da fuga do mundo
ordinário se revela mesmo no título de seu livro. Canto da hora amarga, que remete
diretamente à morte. O poema “Meu coração”, que abre a segunda seção do livro, revela este
embate do poeta contra o tempo, na tentativa de sua superação.
Penso agora nos mortos que não têm nome,
nos vivos que não têm nome;
penso agora naqueles que vieram cedo demais e se
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[cansaram,
e naqueles que chegaram depois que todas as portas
[já estavam fechadas.
Penso agora na sede do homem desesperado que se
[deixou ficar no deserto;
Penso agora nos que lutaram inutilmente por caminhos
[que não levaram a nada;
nos que calaram, porque compreenderam,
e nos que disseram todas as palavras e não foram
[compreendidos...
Por que foi que, de repente,
todas as vidas se somaram
para me envolver neste momento?
Meu coração se multiplica:
agora é apenas meu coração que está palpitando no
[mundo.

A poesia de Emílio Moura estabelecerá um ponto de convergência com a lírica
moderna: o rompimento da ideia da linearidade do tempo cronológico. O tempo mecânico do
relógio será repudiado em favor do interior, na tentativa de se afastar da realidade opressora.
Dentro dessa tradição, também será visível a multiplicação do sujeito poético, numa tentativa
malograda de comunhão, pois mesmo que o poeta compreenda que a vida se faz pela
multiplicidade e pela relação com uma história pregressa, ele acaba só, como revela os dois
últimos versos do poema: “Meu coração se multiplica/agora é apenas meu coração que está
palpitando no mundo.”
Em Cancioneiro (1945), o poeta enfrentará de maneira ainda mais intensa a morte e a
solidão – o que teremos efetivamente são os sentimentos de perda ou da falta – nesse sentido,
as repetidas interrogações do poeta parecem silenciá-lo, pois não há respostas possíveis para
suas indagações. Viver é um mistério, para o qual não temos respostas. Não sabemos de onde
viemos e não sabemos para onde iremos. A vida é um absurdo e nada pode impedir o seu fim,
assim enuncia o poema que encerra Cancioneiro, “Agora”:
Agora que se fez noite,
como impedir que venham até nós
tantos pensamentos graves?
Cessou, de súbito, o sortilégio.
Nenhuma presença nos consola.
Nem a poesia nos consolará.

Essa multiplicidade do eu se fará notar também no alargamento que a figura da musa
receberá em sua poesia, como ocorre em “Múltipla e vária”, de Cancioneiro. A musa não
receberá apenas uma configuração estática, mas será múltipla, confluindo com a concepção
moderna, caracterizada pela sua despersonalização e do caráter múltiplo do poeta.
Só te imagino
múltipla e vária.
Nunca te entendo,
tantas te vejo.
Qual a que vive,
qual a que inventas?
Vejo-te imóvel,
vejo-te estática.
Súbito, um gesto,
rápido, ou lento.
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Plástica, viva,
falas... Quem fala?
Que voz é essa?
De que secretas
fontes nos chega?

A mesma concepção vária e múltipla é apresentada no poema “A musa no espelho”,
de O espelho e a musa (1949).
Procuro-te em tudo:
no espaço, no tempo.
No cristal partido
há rostos inúmeros.
São múltiplos, tantos.
Nenhum te conhece.
Uns calam, são tímidos,
mas outros se agitam.
São mortos, são vivos?
Ou apenas fragmentos
de doces espetros
que emergem, de súbito,
de um país perdido?
Navego no tempo,
procuro-te em tudo.
Perdida, mas rútila,
no espelho fantástico,
olhai! – há uma estrela.

Dessa figuração da musa decorre um aspecto marcante da poesia de Emílio Moura e
que se associa ao desejo de o poeta representar o incognoscível, a estreita relação com o mito.
Na perspectiva da Grécia antiga, a figura da musa liga-se à memória, encarnada pela deusa
Mnemosyne, mãe das nove musas. O poeta, inspirado pelas Musas, tinha a função de
glorificar os fatos passados e futuros, assemelhando ao profeta. É a testemunha inspirada dos
“tempos antigos” e da “idade das origens”. Segundo Vernant, em Mito e pensamento entre os
gregos, a memória (Mnemosyne) caracterizava-se, no pensamento mítico e arcaico grego, por
ter o conhecimento do Tempo: o passado, o presente e o futuro. Mnemosyne tinha,
igualmente, o conhecimento do Espaço, do mundo do visível e invisível, do espaço dos vivos
e dos mortos. Mnemosyne não era, como a memória, conhecimento de um tempo passado,
mas, ao contrário, memória de um tempo que continua no presente e no futuro, pois é
memória de um tempo arcaico (arché), primordial, original da formação e organização do
mundo e do espaço. A memória mítica e arcaica tem, portanto, segundo Vernant, a
onisciência: ela vê tudo em todos os momentos. Ela está além do começo e do fim. Ela tem
sabedoria suprema ao conhecer o passado, o presente e o ausente, o todo do tempo e do
espaço e, como que por adição, aquilo que excede esse todo. Possuído pelas musas o poeta é o
intérprete de Mnemosyne. (VERNANT, 1990, p.105-131). Logo, é pela memória que o poeta
consegue superar os limites determinados pela espacio-temporalidade ordinária e material e ir
além do mundo sensível.
É dessa maneira que o poeta concebe a divindade inspiradora dos poetas em seu
poema “À musa”, de Canto da Hora Amarga.
Nunca te exaltei, porque estás acima do tempo.
Não sei que mito se humanizou em ti para que pudesse realizar esse
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[equilíbrio de realidade e de irrealidade.
Só sei que és a paz ou o desespero dos poetas que te conheceram ou
[que te desconhecem.
Vieste tão do alto!
Ainda estavas infinitamente longe e já o ruído de teus passos ressoava
[vivamente dentro de meu sonho.
És anterior a ti mesma
E eu te esperei desde o princípio.
E foi para te descobrir que minha poesia veio alimentando pelos
[tempos afora a infinita sede de plenitude
E parou em ti que é a própria poesia.
Na verdade, eu já te esperava desde o princípio.

É perceptível acima uma “arte poética” que submete a criação do poema ao poder
criador manado pela figura da musa, que inspira o escritor. Nesse sentido, a criação poética
está submetida à inspiração fornecida pela musa, situando a poesia em um lugar especial e
elevado, “acima do tempo”, capaz de realizar o “equilíbrio” entre “realidade” e “irrealidade”.
Esta poesia é encontrada no plano irreal dos sonhos e do tempo ancestral, do início dos
tempos, anterior ao mundo hodierno. Dessa forma, a poesia que o poeta almeja está localizada
no plano mítico, no tempo da perfeição original/da criação, em o poder do verbo divino
nomeava o mundo e o organizava de maneira harmônica, superando as contingências espacial
e temporal.
De acordo com a tradição clássica grega, é através da memória que se revela a
unidade. Nela, presente, passado e futuro se fundem. No momento em que o poeta é possuído
pelas Musas, ele absorve o conhecimento de Mnemosyne e obtém toda a sabedoria expressa
pelas genealogias, atingindo o ser em toda a sua profundidade. É a descoberta da origem, do
movimento primordial: a gênese dos deuses, o nascimento da humanidade, o surgimento do
cosmos. Deste modo, é por meio da memória que o poeta tem acesso ao indecifrável e
consegue enxergar o invisível.
Mircea Eliade nos aponta o papel fundamental que a memória (a anamnesis) tem na
libertação da obra no tempo:
o essencial é recordar todos os acontecimentos testemunhados no curso da duração
temporal. Essa técnica relaciona-se, portanto, à concepção arcaica (...) a importância
de se conhecer a origem e a história de uma coisa para podê-la dominá-la.
Certamente, percorrer o tempo em direção contrária implica uma experiência que
depende da memória pessoal, ao passo que o conhecimento da origem se reduz à
apreensão de uma história primordial exemplar, de um mito. Mas as estruturas são
homologáveis: trata-se sempre de recordar, detalhada e precisamente, o que separou
no princípio e a partir de então. (ELIADE, 1998, 83, grifos do autor).

No sentido do pensamento mítico (e seu desenvolvimento ulterior) e comparando à
história pregressa do poeta, o seu desejo de reencontrar a origem e sua aplicação em sua
construção poética, Eliade acrescenta:
o conhecimento da origem confere uma espécie de domínio mágico sobre as coisas.
Mas esse conhecimento abre igualmente o caminho para especulações sistemáticas
sobre a origem e as estruturas do Mundo. [...] Aquele que é capaz recordar dispõe
de uma força mágico-religiosa ainda mais preciosa do que aquele que conhece a
origem das coisas. (ELIADE, 1998, p.83, grifos do autor).

É nesse sentido que a poesia mítica de Emílio Moura vai se direcionar. Orientado
pelas musas, o poeta está em busca de um lugar paradisíaco, como o do tempo original.
Assim, o poeta moderno se mostra avesso ao seu tempo, tempo das conturbações, sejam
inscritas na vivência cotidiana e em suas adversidades (movimento incessante das cidades,
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mecanização dos homens, confrontos e guerras apocalípticas), sejam em seu aspecto
metafísico e existencial. A figura da musa se apresentará como elemento de confronto ao
ambiente moderno como ocorre no poema “Cântico dos Cânticos”, de Cântico da hora
amarga:
Vieste do Cântico dos Cânticos:
“Os seus cabelos são como um rebanho de cabras...”
Ainda agora, não sei por que,
sonho que surges diante de mim,
como quem desce do Líbano.
Essa paisagem de relva macia,
de montes ásperos,
de ovelhas,
este perfume de resina, este cheiro forte de anêmonas...
Sinto que vais descer,
bela e terrível,
“bela como Jerusalém,
terrível como um exército com bandeiras”.

Tanto em Canto da hora Amarga quanto em Cancioneiro é perceptível um retorno à
poesia neoclássica, na exploração de uma “dimensão religiosa” e de uma “melancolia
poética”. Tal dimensão lança o eu poético na busca de um lugar paradisíaco, onde possa
contatar sua musa. Este fato relaciona a poesia de Emílio Moura com o ideal árcade de fuga
da realidade, proporcionada pela poesia, e da busca do locus amoenos, almejado pelo eu
poético com o cenário campestre bíblico do Velho Testamento. Assim, de acordo com Aline
Jeronymo,
em momento de exaltação, o poeta atinge o poder de Salomão e cria seu próprio
“cântico dos cânticos”, recriando o cenário bíblico e campestre para configurar o
mais belo dos cânticos, que assim como no Velho Testamento envolve-nos em um
clima sensual e romântico, mas ao contrário da lírica bíblica que exalta, em um
primeiro momento, a mulher (esposa), aqui, vê-se sinuosamente a figura da Poesia.
Emílio Moura obtém o mesmo eixo temático entre sua poesia e a lírica bíblica,
chegando a transladar versos muito próximos: “_ És formosa, amiga minha, como
Tirsa, graciosa como Jerusalém, temível como um exército em ordem de batalha”. O
poeta trabalha com a idealização para transformar seu material poético em sagrado e
conceber a origem da poesia, criada em um território envolto de paixão. O Cântico
transcrito à Bíblia Sagrada, que gerara múltiplas e efêmeras interpretações, agora se
converte em material puro e sólido para a poética emiliana. (JERONYMO, s/d, s/p)

De acordo com Curtius, a literatura ocidental após privilegiar o canto e as musas
passa, sequencialmente, a invocar os césares para depois chegar à invocação de Deus e,
finalmente, à invocação do próprio espírito do poeta. No que se refere à invocação divina, a
poesia propriamente dita passa a associar-se à poesia cristã, como parece ser o caso de Emílo
Moura, que dialoga com esta tradição. Desse modo, Curtius nos diz que: “Além de invocar as
Musas, a poesia antiga também cultivava a invocação de Zeus, o que permitiu à poesia cristã
estabelecer correlações: o paraíso é equiparado ao Olimpo e Deus a Júpiter.” (CURTIUS,
1996, p.297). Somado a isso, o declínio do paganismo revela a razão da rejeição, pela poesia
cristã, do culto às musas. Desse modo, os poetas passam a pedir ajuda ao Espírito Santo ou
propriamente a Cristo identificado a Orfeu. Assim assegura o crítico, a partir das
considerações de Paulino de Nola:
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Em lugar de Apolo e das Musas, deveria ser Cristo o estimulador e entoador da
poesia (XV, 30). Os poetas pagãos proferiram mentiras, o que não assenta bem num
servo de Cristo (XX, 32 e 55). Além do protesto contra as Musas pagãs, Paulino
desenvolve também uma teoria cristológica da inspiração e uma concepção de Cristo
como músico universal que lembra a especulação alexandrina sobre Cristo
identificado com Orfeu. (CURTIUS, 1996, p. 299).

É importante notar estas nuanças na história da poesia, considerando, entretanto, que
Emílio Moura nunca se incomodou, como outros poetas modernistas, em se relacionar com a
tradição literária de modo a tirar proveito dela. É por esse motivo que vemos presente em sua
obra elementos que aparentemente se opõem. Assim, Emílio Moura se utiliza das musas (o
mundo pagão) – reabilitando-as, como fizeram os humanistas – e do divino (o mundo
religioso cristão). Desse modo, ao trazer de volta os mitos ao nosso tempo, o poeta pretende
redimensioná-lo oferecendo ao leitor moderno um espaço para reflexão a respeito do fazer
poético e da própria criação artística.
Uma perspectiva importante a ser destacada na obra poética de Emílio Moura é o
confronto de duas concepções distintas para a criação poética: a inspiração (a livre fluência
verbal) oposta ao trabalho poético (a Arte Poética). Uma das marcas mais fortes da poesia
moderna será o privilégio do trabalho poético, fruto da independência do criador sobre
qualquer manifestação mitológica ou metafísico-religiosa. Este pressuposto trará, para poesia
de Emílio Moura, uma espécie de conflito entre inspiração e trabalho poético, já que o poeta
elege como ponto fundante de sua poesia a figura mitológica da musa. Esta situação é
colocada em “Poema”, de O espelho e a musa, no qual Emílio Moura, em conflito consigo
mesmo, discorre sobre a criação e a destruição da figura da musa, ora considerando-a o
próprio ato da criação poética, ora apenas um símbolo do passado.
Quantas vezes te destruí em mim para te criar de novo?
Quantas vezes te considerei mito, estrela desterrada
[de sua constelação, símbolo e chama?
De onde tirei a tua forma?
Dos mitos que me sustentaram antes de tua vinda,
[ou de minha própria sede de poesia?
Mito! Eras mito e eu te esperava.
Estrela desgarrada, e meus olhos te reintegraram em
[tua constelação mágica.

No poema “Por que este medo?”, também de O espelho e a musa, o eu lírico de Emílio
Moura se apresenta receoso em afirmar o papel fundamental da musa em sua poesia.
Vives em mim como um segredo.
Toco-te as mãos, beijo-te os olhos.
Por que te escondo, tanto, tanto?
Por que este medo?
Vives em mim como um segredo.
Chamo-te em vão, busco-te em vão.
Por que não grito que te quero?
Por que este medo?

No entanto, em uma grande variedade de poemas pertencentes ao livro O espelho e a
musa esta entidade mítica é assimilada com forte caráter formador de sua poesia. São
exemplares os poemas “Por quê?” e “Quem sou eu?”; no primeiro, o poeta explicita sua
fascinação pela musa, revelando sua necessidade para a poesia.
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Quanto mais te contemplo, mais me fascinas e
[e me subjugas.
Quanto mais nos falamos, mais sinto necessidade de ti.
Quanto foi que te encontrei?
Quando foi que te descobri?
Se és a que já estava no meu sonho,
por que foi que não te esperei de coração aberto

No segundo, um eu lírico paralisado e desnudo, isento de qualquer resistência à figura
da musa, pede-lhe a revelação de si próprio e da poesia.
Estou diante de ti.
Imóvel.
Absolutamente imóvel.
Nu e
silencioso.
Por que não te prevaleces deste instante
e não me revelas quem sou?

Em “Poema”, nome extremamente significativo, pois integra a figura da musa a à
própria configuração da poesia em seu espaço mais propício, o poema. Podemos ver
novamente a relação intrínseca da criação poética ligada a inspiração e a revelação do
incognoscível pela musa, como podemos ver nos seus versos finais. Momento mítico em que
o eu lírico explicitamente declara que é diante da musa que o mundo subitamente se revela,
como uma fonte capaz de fazer o dia nascer.
Tantas vezes já te imaginei como te vejo agora.
(Nítida, a tua cabeça ressalta na sombra
e se ouço a música de tua voz é como se te beijasse).
Nunca, porém, a tua presença foi uma revelação
[assim tão vívida.
É como se, de repente, uma voz misteriosa me falasse
[de mim mesmo.
Por que será que só agora é que me sinto e me reconheço?
Se minhas mãos te tocassem, será que te desvanecerias?
Se eu não sei por que vens, como poderei falar-te?
Como gritar bem alto o que não tem voz nem tem sentido?
Eu só sei é que trazes em ti a inocência distraída de
[um mundo incorruptível e misterioso,
E que, diante de ti, é como se a vida se revelasse, de súbito,
Ó Fonte, Aurora!

Dessa maneira podemos dizer que a poesia de Emílio Moura estabelece um diálogo
frutífero entre a poesia e o mito, tendo como figura central a musa. Isso porque o mito nos
atinge principalmente através da memória coletiva, veiculado por meio da tradição clássica
e/ou arcaica dos povos primitivos ou por sua transposição para uma forma literária.
Há no mito, portanto, um caráter especificadamente estético, no sentido de que a
mitologia pode ser vista como a matéria da qual tudo se originou, o “elemento primário”, o
terreno e o modelo para a poesia. O retorno da mitologia na literatura moderna aponta para
captação do essencial do drama humano através do mitológico, seja ele utilizado como tema,
motivo de enriquecimento estético, meio de materialização referencial, elemento criativo e
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divulgador, como também por sua universalidade, atemporalidade, etc. Além disso, podemos
entender que quando um poeta recorre ao mito em seus textos, na verdade, está em busca de
um elemento intemporal e exemplar para o drama do homem no seu tempo. A isso, soma-se o
seu caráter simbólico que, no dizer de Jabouilli, “permite [...] dizer mais facilmente as coisas
que são difíceis de exprimir. Ou dizê-las de outra maneira.” (JABOUILLI, 1993, p.44). Desse
modo, como as metáforas poéticas, o mito exerce a função de fazer falar os níveis mais
profundos do ser humano. Por meio da expressão simbólica o homem pode vislumbrar seus
questionamentos mais íntimos e universais. Este mecanismo de fazer falar o incognoscível,
desejo do homem de todos os tempos, se realiza plenamente na criação artística. Mas, o mais
importante para expressão literária não é a ideia de que os mitos são metáforas do
comportamento humano, mas o modo como a linguagem será trabalhada pelo escritor, por
meio da elaboração de metáforas e imagens que busquem o conhecimento original, na
tentativa de expressar em “verbo” um tipo de conhecimento oculto aos homens. É também
por causa desse desejo, intrínseco ao homem, que uma grande parte da literatura moderna
procurou recuperar a visão mítica na criação artística, utilizando-a como uma espécie de
suporte para adentrar nas zonas mais conflitantes e obscuras do homem. Em um mundo
caracteristicamente fragmentado e complexo, os artistas aspiram, por meio da visão mítica, a
reconquista da unidade perdida.
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A BILLIE HOLIDAY, CANTORA: A MUSICALIDADE E
RESISTÊNCIA EM NOÉMIA DE SOUSA
Sara Monteiro Lopes Neves254

RESUMO:
A poeta moçambicana Noémia de Sousa tem sua poética engajada e militante. Há uma luta ardente em defesa da
independência do povo moçambicano por meio de sua escrita. Sua produção desperta um sentimento de
coletividade e revela-se sobretudo plural e universalista. Este trabalho tem como objetivo o estudo do poema “A
Billie Holiday, Cantora” e verificar por meio do mesmo a forte presença da musicalidade em sua poética como
manifestação de resistência e afirmação identitária de um povo dominado, não apenas o povo moçambicano,
pois a mesma ultrapassando os limites espaciais e temporais em prol de libertação e igualdade racial, busca
revelar a fusão do povo negro. A poeta estabelece uma forte relação com a música e com músicos por meio de
sua escrita e enfatiza ritmos como o blues e jazz, que mesmo fora do continente africano, falavam de uma
identidade que necessitava ser reafirmada. Desta maneira Sousa revela a música como libertação que permite dar
voz ao dominado.
Palavras-chave: Musicalidade. Resistência. Billie Holliday. Noémia de Sousa.

1 INTRODUÇÃO
A poeta Noémia de Sousa possui uma postura militante frente aos seus ideais de
libertação, sua poética possui um elevado teor de denúncia e resistência. O seu livro “Sangue
Negro” traz uma coletânea de poemas que enfatizam a ideia de que os negros estão
conscientes de seus valores e precisam enfatizá-los, a poesia tornou-se sua aliada nesta luta
em prol da busca por identidade e valorização da memória do povo africano. Segundo Serra
(1998, p.90) “Noémia é um caso único de explosão identitária, a sua voz surpreende por esta
razão. A sua voz é logo invadida por vozes, ela é a voz dos que não há tem”.
Um importante elemento de resistência na sua poética é a música, Sousa faz referência
à música em sua poética ressaltando sua importância como propagadora de ideais e como
instrumento de militância. A música surge neste cenário poético unificando e impulsionando
o povo negro a manifestar-se e a levantar a bandeira de sua identidade, é importante ressaltar
que há um sentimento de coletividade em toda sua produção e a música surge como uma
ponte que amplifica esta relação. Sua voz poética transcende os limites espaciais e torna-se
plural. Para Pires Laranjeira (1995, p. 499) trata-se da “ânsia de absoluto, a mística fusão
como o povo e o Continente”.
Por meio da análise do poema A Billie Holiday, Cantora é possível verificar a forte
influência da música em sua poesia, além da valorização de ritmos de resistência e denúncia,
a exemplos do blues e jazz. A relevância deste trabalho consiste no reconhecimento da fusão
cultural por meio de sua escrita em especial de seu poema dedicado à Billie Holiday, em que
se contempla de maneira mais específica o sentimento de coletividade e a forte exaltação a
música e como esta é enfatizada, sobretudo, como instrumento de resistência e militância.

254

¹ Graduada em Letras – Língua e Literatura Portuguesa e Francesa, pela Universidade
Federal do Piauí – UFPI.

758

2

REFERÊNCIA MUSICAL EM NOÉMIA DE SOUSA

Noémia de Sousa traz de maneira intensa a afirmação de uma identidade africana,
porém sua poética evoca um sentimento humanista, pois Noémia não se restringe apenas à
luta do povo moçambicano ou africano, mas ultrapassa limites espaciais e proclama a
manifestação da identidade do negro. A voz de Sousa manifesta-se por meio de um sujeito
coletivizado que brada por liberdade, sua escrita apresenta-se cantante e compassada, segundo
Noa (2001) “intensamente voluptuosa, a poesia naquilo que ela significa em termos de
melodia, ritmos e sensações”.
O combate evidente em sua produção agrupa expressões e resistências, uma intensa
recusa à cultura do colonizador, dentre estas recusas pode-se destacar a presença de marcas de
oralidade em sua poética, que segundo Leite (1998, p. 107) “toda a poesia da autora aspira ser
vocal, escapando assim do exílio silencioso da escrita”. Tal poética da voz revela uma ruptura
e transgressão da cultura europeia, aproximando-se assim, do movimento da Negritude,
embora não estando ligada diretamente ao movimento. A presença desse caráter oral das
situações culturais em que se desenvolve a música negra é destacado por meio de uma relação
distintiva com o corpo:
Não é nada novo declarar que para nós a música, o gesto e a dança são
formas de comunicação com a mesma importância que o dom do discurso.
Foi assim que incialmente conseguimos emergir da plantation: a forma
estética em nossas culturas deve ser moldada a partir dessas estruturas orais.
(GLISSANT, 1989, p. 248)

Um importante elemento no discurso de Sousa é a presença de marcas de oralidade em
sua escrita. Há uma profunda ênfase da música na produção de Noémia, isso fica muito
evidente na ênfase dada em seus poemas ao tema, como no poema Súplica que diz “tirem-nos
tudo, mas deixem-nos a música”! (SOUSA, 2001, p. 37) em que o eu-poético afirma que o
povo pode ser vendido como mercadoria, pode inclusive ser roubado e arrancado de sua terra
natal, mas que tudo será realmente seu se tiver a música. Há uma forte referência à música em
Se me quiseres conhecer que diz “nos batuques frenéticos dos muchopes, na rebeldia dos
machaganas”. (SOUSA, 2001, p. 50), a relação entre a música e resistência em sua poética
fica ainda mais evidente no poema Samba:
No oco salão do baile
cheio de luzes fictícias da civilização
dos risos amarelos
dos vestidos pintados
das carapinhas desfrisadas da civilização
o súbito bater do jazz
soou como um grito de libertação (SOUSA, 2001, p. 97)

No poema acima destaca que os ritmos fraternos do samba trazem à memória o feitiço
das macumbas, remete ao lamento despedaçado de escravo. Esse ritmo que é uma herança da
África e promove uma transcendência da cultura africana, mesmo na América do Sul. Um
importante poema que aborda a contribuição e interferência da música no processo de luta por
liberdade e igualdade social está expresso em
Deixa passar o meu povo (2001), poema dedicado a João Silva, em que a poeta revela
sua voz indignada que faz referência à canção “Let my people go” na voz de Robeson, como
um clamor: “Oh deixa passar o meu povo”!
Noémia faz referência à fuga do povo de Israel do cativeiro no Egito e à sua passagem
pelo Mar Vermelho e revela profunda exaltação ao seu povo, nos versos “oh let my people
go.../ e já não sou mais que instrumento/ do meu sangue em turbilhão/ com Marian me
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ajudando/ com sua voz profunda – minha irmã! Ao se referir à Marian por meio de uma
apóstrofe afetiva percebe-se a coletividade e o partilhar de seus ideais com outros povos. O
poema se revela transnacional, já que o eu poético ao ouvir em sua casa de madeira e zinco os
spirituals de Paul Robeson e Marian Anderson, ouve também os sons longínquos da marimba.
Qualquer distância geográfica é apagada por meio de sua escrita que se converge com a
música em uma experiência de libertação. O elo estabelecido entre os povos é simbolicamente
representado pela fusão entre os ritmos africano e norte-americano. Segundo Walter Passos
(músico e historiador) os negros spirituals tornaram-se uma das formas mais elaboradas de
cânticos e práticas de resistência especialmente nos EUA e serviam como manutenção da
unidade para o enfrentamento contra o sistema branco cristão, além da manutenção de
resquícios históricos ancestrais.
No poema Nossa Voz, dedicado ao grande poeta moçambicano José Craveirinha, há
um diálogo com o poema Quero ser tambor, tal poema possui um sujeito poético que deseja
se transformar em um instrumento musical para alcançar mais pessoas por meio do seu som.
Da mesma maneira o poema Nossa Voz faz referência ao atabaque como instrumento de
convocação à luta:
Nossa voz ergueu-se consciente e bárbara
sobre o branco egoísmo dos homens
sobre a indiferença assassina de todos.
Nossa voz molhada das cacimbadas do sertão
nossa voz ardente como o sol das malangas
nossa voz atabaque chamando
nossa voz lança de Maguiguana
nossa voz, irmão,
nossa voz trespassou a atmosfera conformista da cidade
e revolucionou-a
arrastou-a como um ciclone de conhecimento. (SOUSA, 2001, p. 33)

Fica explícito que por meio de ambos poemas há uma estreita ligação da música à
denúncia e ao combate contra toda forma de opressão colonial, pois a música, assim como a
poesia atingem âmbitos de uma maneira intensa e perspicaz. Segundo José Craveirinha
“Noémia de Sousa foi quem soltou o primeiro canto da tragédia nocturna dos negros que
trabalham na remoção dos dejectos da população dos subúrbios: os zampunganas. (...) só nós,
os africanos das ruas de areia (...) só nós conhecemos a profundidade do soluço do
zampungana” (Apud LARANJEIRA, 2000, p. 101). A relação da música com os movimentos
reacionários e a produção poética de Noémia ficam evidentes no trecho abaixo, em que
Gomes afirma:
Noémia, cantora dos esquecidos, voz fraterna (“Nossa voz”), vai dar voz aos párias
da África, vai exaltar a (es)cultura popular (“pau preto que um desconhecido irmão
maconde talhou”), fundando o seu canto em sintonia cultural e política com
movimentos que envolviam a causa negra em outras partes do mundo: o
Renascimento Negro americano, o Negrismo cubano de Nicolas Guillén (dele é a
epígrafe da antologia Poesia negra de expressão portuguesa, 1953, em que Noémia
colaborou), o Regionalismo brasileiro de Jorge Amado, o Neo-Realismo português.
(GOMES, 2009, p. 7-8)

A escrita de Sousa corporifica a música e seu canto proclama a libertação, Craveirinha
afirma ainda que, Noémia é “o bardo dos Munhuanas, das Malangas e Xapamanines” e sua
poesia, “mocharisse dja péla dambo”, ou seja, o pássaro que, na hora do crepúsculo, solta o
seu mais belo canto (Ibidem, p. 103).
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BILLIE HOLIDAY, CANTORA: A MÚSICA COMO RESISTÊNCIA

A relação entre a poética de Noémia e a música permite comtemplar o movimento de
valorização e referência à cultura negra de maneira coletivizada, esse processo em sua poética
não pode ser visto isoladamente, pois a escrita de Sousa estabelece uma relação em que as
trocas culturais são profundas e a ligação com outros nomes é algo muito presente, desta
forma a poeta ultrapassa limites espaciais e afirma o valor da identidade de um povo uno, não
apenas do africano. Há a valorização da africanidade, considerando a união das culturas.
Noémia cria uma ponte com outros territórios por meio de sua produção, sua voz
perpassa fronteiras e alcança lugares como os Estados Unidos, por exemplo, em que a música
teve seu papel como instrumento de identidade e ritmos tais como o jazz, os blues e os
spirituals foram levados ao âmbito literário como forma de afirmação cultural. O
Renascimento Negro surgiu no Harlem, nos anos de 1920, proclamando a valorização da
identidade negra. Tal movimento lutava contra os preconceitos a respeito dos negros e
constituía-se por artistas e intelectuais, também conhecido por Black Renaissance, esse
movimento juntamente com movimentos culturais posteriores erguera a bandeira da exaltação
e da ancestralidade africana, promovendo uma profunda ligação com outras culturas. Esse
intercâmbio provocou uma ascensão identitária ao povo afro-americano e africano.
A estética da Negritude teve repercussões na escrita de Noémia, possuidora de uma
temática nova em que a África emerge desdobrada em vários símbolos assim como ecos
longínquos do Harlem nela perpassam. Dentro deste contexto a poética militante de Sousa
não poderia desmembrar-se de outros nomes envolvidos na luta de libertação e na cidadania
dos negros, Sousa dedica seus poemas a amigos de lutas e que vislumbram o mesmo ideal, a
exemplo do poema “A Billie Holiday, cantora”, poema dedicado à grande cantora norteamericana. O blues é enfatizado por Noémia em sua poética, ela faz referência ao ritmo e
revela um profundo sentimentalismo, como pode ser observado nos versos do poema:
Era de noite e no quarto aprisionado em escuridão
apenas o luar entrara, sorrateiramente,
e fora derramar-se no chão.
Solidão. Solidão. Solidão.
E então,
tua voz, minha irmã americana,
veio do ar, do nada nascida da própria escuridão...
Estranha, profunda, quente,
vazada em solidão.
E começava assim a canção:
“Into each heart some rain must fall...”
Começava assim
e era só melancolia
do princípio ao fim,
como se teus dias fossem sem sol
e a tua alma aí, sem alegria... (SOUSA, 2001, p. 134)

Noémia enfatiza o blues por meio de uma grande voz, a de Billie Holiday. É
importante destacar que Holiday cantava blues, porém sua vertente musical era o jazz.
Segundo Harry “Sweets” ela era de fato uma cantora de jazz. O seu blues era mais moderno
que o de outros cantores, ela lidava com um material que vinha do verdadeiro Sul. Sousa
caracteriza a voz de Billie como estranha, profunda e quente, além de revelar que sua voz
surgiu do nada, da própria escuridão, transmitindo melancolia. Billie nasceu em 17 de abril de
1915 e morreu em 17 de julho de 1959, aos 44 anos no hospital Metropolitan, no Harlem.
Possuidora de um trágico sentimentalismo a voz de Lady Day era um reflexo da sua vida.
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Negra, pobre, prostituída, Billie teve uma vida entre cabarés e casas de espetáculos
premiadas. Lady Day foi a maior cantora de jazz de todos os tempos, porém seu desfecho foi
trágico. A deterioração física ocasionada por drogas foi alarmante e fatal, antes de falecer ela
recebeu voz de prisão, pois uma enfermeira havia encontrado heroína em seus pertences. Ela
foi algemada em seu leito de morte. A autobiografia de Billie saiu em 1956, três anos após
sua morte, aos 44 anos. O seu livro a descreve como aluna da sociedade, além de vítima da
vida.
Billie Holiday amava a música, segundo Castro (1948) ela cantava como uma deusa e
não arranhava sua divindade com movimentos prosaicos, pois sua voz já bastava. Suas
canções se tornaram clássicos incontestáveis, a exemplo de Strange fruit, a canção que falava
de negros pendurados em árvores como frutas para os corvos, tal canção trazia a acusação
contra a desigualdade racial, além de expor a realidade do seu povo. O conteúdo de tal música
está relacionado ao linchamento dos negros nos Estados Unidos, algo comum na época. A
exploração, segregação e escravidão são temas “cantados” e lamentados provocando a
reflexão e o combate a todas estas questões. A Strange Fruit foi a última música do repertório
de Billie Holiday e quando ela a cantava o silêncio esmagava a sala, Castro (1948) afirma que
as luzes eram apagadas e as lágrimas que ela invariavelmente produzia escorriam-lhe pelo
como prata pelo rosto. Noémia afirmava que sua voz era um “turbilhão” e enfatiza a
melancolia provocada ao ouvir a voz de sua irmã americana.
No quarto às escuras, eu já não estava só!
Com a tua voz, irmã americana, veio
todo o meu povo escravizado sem dó
por esse mundo fora, vivendo no medo, no receio
de tudo e de todos...
O meu povo ajudando a erguer impérios
e a ser excluído na vitória...
A viver, segregado, uma vida inglória,
de proscrito, de criminoso... (SOUSA, 2001, p. 135)

Lady cantava devagar, o sentido das palavras importava mais que o som emitido. A
própria Lady Day afirmou: “ninguém canta como eu a palavra ‘fome’ ou a palavra ‘amor’.
Sem dúvidas porque eu sei o que há por trás destas palavras”. Ela não permitia que seu corpo
se rendesse à canção, dava no máximo tapinhas na coxa, às vezes inclinava a cabeça
suavemente para comunicar-se com os músicos, sua performance era singular e sua
mensagem era transmitida por meio de sua expressividade. Para Zumthor (2010) o intérprete,
na performance, exibindo seu corpo e seu cenário, não está apelando somente à visibilidade,
Noémia enfatisa a performance da cantora Holiday como pode-se perceber no trecho abaixo:
Tua voz irmã, no seu sentimentalismo,
descendo e subindo,
chorando para logo, ainda trémula, começar rindo,
cantando no teu arrastado inglês crioulo
esses singulares “blues”, dum fatalismo
rácico que faz doer (SOUSA, 2001, p. 134)

Os gestos produzem de maneira figurativa as mensagens do corpo, ligam o corpo à
poesia por meio da performance. Em Billie sua mensagem se completava por meio do seu
corpo e seus gestos, nada era por acaso. Quando a Strange fruit chegava ao fim, ela ignora os
gritos de bis e não se curvava para agradecer, simplesmente virava-se e saía em direção ao
camarim. A poética de Noémia estabelece profunda relação com a música, de acordo com
Ana Mafalda Leite (1998) sua poética aspira a ser vocal, escapando do silêncio da escrita.
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Quando Noémia contemplou ritmos como o blues e o jazz ela promoveu a intersecção dos
movimentos identitários e de todo e qualquer ação de combate, promovendo a união dos
ideais de revolução.
As vozes que ressoam na poética de Sousa são propagadas pelos ritmos musicais
produzidos nas Américas, Duke Ellinnton afirma que o blues é cantando por uma terceira
pessoa, ou seja, “aquela que não está ali”, assim o blues é acionado por aquele que falta. Tal
comentário faz referência à batida que falta, isto é, a síncopa. Segundo Muniz Sodré (1998) a
síncopa é a ausência no compasso da marcação de um tempo (fraco), que repercute noutro
mais forte. Desta forma, pode-se compreender que a síncopa provoca o ouvinte a preencher o
tempo vazio com a dança, palmas, balanços, ou seja, sua marcação corporal, toda a ausência é
preenchida pelo movimento e performance corporal. O ritmo musical representa um ponto de
intersecção entre as Áfricas e as Américas, ao comtemplar os ritmos da resistência em sua
poética Noémia proporciona esse estreita relação, promovendo a oposição “Eu – nós vs Tu”.
Segundo Raul Bopp citado por Lima et al., (2009) “Se olharmos a história da escravidão,
bastou o negro trocar o tambor pelo violão para fazer nascer o blues e o jazz nas Américas. O
negro coçou piano fez música”.
Os componentes estéticos distintos na comunicação negra podem ser observados por
meio da presença de elementos peculiares, os ritmos do tambor, mesmo que reprimidos
podem ser ouvidos em suas produções. A música revela a sua conjuntura e profunda relção
com o corpo promovendo assim sua contracultura.
A musicalidade africana e afrodescendente é notadamente marcada pelo ritmo. De
acordo com G. Brelet (apud SODRÉ, 1998, p. 19) “Escutemos os negros da África, esses
mestres do ritmo, esses músicos dotados no domínio rítmico duma força de invenção igual e
no fundo semelhante à que se exprime nas formas mais refinadas e mais eruditas da nossa
música ocidental”. A respeito da performance e expressão cultural particulares na cultura
afrodescendente afirma-se:
A expressão corporal distintiva das populações pós-escravas foi resultado dessas
brutais condições históricas. Embora mais usualmente cultivada pela análise dos
esportes, do atletismo e da dança, ela deveria contribuir diretamente para o
entendimento das tradições de performance que continuam a caracterizar a produção
e a recepção da música da diáspora. (GILROY, 2001, p. 164)

A música negra representada por ritmos como o blues e jazz e a produção literária
afrodescendente nos Estados Unidos caminhavam lado a lado com o objetivo de reerguer a
cultura e os seus ideais almejados. Um grande representante do Renascimento do Harlem
chamava-se Langston Hughes, poeta americano que uniu os ritmos do seu povo à poesia. Em
seu poema "O Negro Fala Sobre Rios" (The Negro Speaks of Rivers) há uma referência à
música ancestral do seu povo e da relação com a África e o processo diaspórico. Afirmando:
“Todos os tantãs do mato batem no meu sangue. Todas as luas selvagens e ferventes do mato
brilham na minha alma”. No poema de Francisco José Tenreiro intitulado por “Fragmento de
Blues” dedicado a Lagston Hughes testifica a associação entre o povo negro, transcendendo
qualquer esfera local, ou seja, coligando o povo negro a uma jornada única e intransponível,
da África à América. A poética em Tenreiro alcança uma coletividade representado pelo
negro em um coro poético.
E se ainda fico triste
Langston Hughes e Countee Cullen
Vêm até mim
Cantando o poema do novo dia
- ai! os negros não morrem

763

nem nunca morrerão!
...logo com eles quero cantar
logo com eles quero lutar
ai! os negros não morrem
nem nunca morrerão!... (TENREIRO, 1982, p. 106)

O blues nasceu em detrimento das segregações sociais e como uma importante manifestação
cultural. Para Roberto Muggiati (1995, p. 14), “misturando o seu grito primal com as canções
de trabalho e com as canções de ninar, com a harmonia dos hinos religiosos e com a estrutura
das baladas, o negro americano chegou ao blues, sua principal forma de expressão”. O blues é
oriundo das regiões produtoras de algodão baseadas no trabalho escravo. Mesmo no período
pós-escravidão muitos negros continuaram a trabalhar em lavouras e dentro deste contexto o
blues surge como militância, oriunda das condições de exploração nas lavouras dos Estados
Unidos. Como estratégia de defesa do preconceito, a música surge como voz daqueles que
não podiam se manifestar.
Muitas vezes privados do lazer, a música veio a se encaixar em seu espaço mais
conveniente, ou seja, no ambiente de trabalho. Os worksons, cantos entoados no trabalho, se
tornaram a maior matéria-prima do que iria desencadear no blues. “Antes do blues
entoavam‑ se canções para marcar o ritmo do trabalho – enquanto se martelava os trilhos da
ferrovia ou se plantava algodão”(Cobb Jr., 2004, p. 125). Durante o trabalho nos campos,
canções eram entoadas para tornar menos árduo o trabalho nas lavouras. O sistema de
cantoria obedecia ao esquema antifonal de cântico, semelhante aos da sociedade africana.
A princípio os cantos entoados no trabalho eram em línguas africanas, somente depois
passaram a mesclar com vocabulários de língua inglesa, pois havia o convívio com
fazendeiros e seus funcionários. é importante destacar que segundo (MUGGIATI, 1995, p. 9)
“estas canções ajudavam a amenizar e racionalizar o trabalho e o tornavam mais rentável”
Noémia faz referência à escravidão e à exploração nas lavouras de algodão e como
isso teve relação à manifestação do oprimido e à resistência, no trecho do poema “O homem
morreu na terra do algodão” fica explícito o processo reacionário que aconteceu durante o
período de escravidão nos EUA:
Na terra do algodão
a vida foi-se no sangue jorrado
da boca em rictos de amargura
e desilusão
a vida foi-se no sangue jorrado...
Mas o algodão continuou
a florir todos os anos em beleza e brancura...
suas leves nuvens sedosas
ainda mais brancas que a lua
brancas, cruelmente brancas, de brancura luminosa e pura,
sem mistura...
A vida foi-se no sangue jorrado...
E nem o sangue jorrado
veio tingir num grito de revolta e dor
a brancura tão pura
das nuvenzinhas de algodão! (SOUSA, 2001, p. 100)

Poucas oportunidades culturais foram apresentadas aos escravos, o acesso a
alfabetização, por exemplo, era recusado constantemente. Segundo (Gilroy, 2001, p. 160 ) “A
música se torna vital no momento em que a indeterminação/ polifonia linguística e semântica
surgem em meio à prolongada batalha entre senhores e escravos.” Desta maneira
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compreende-se que analisar a construção da música negra em todas as suas questões está
relacionado à análise das relações sociais que a sustentam.
Paul Gilroy considera que a música provavelmente tenha sido o único patrimônio
cultural dos povos da diáspora africana, afirmando que “como os traços residuais de sua
expressão necessariamente dolorosa ainda contribuem para memórias históricas inscritas e
incorporadas no cerne volátil da criação cultural afro-atlântica”. (GILROY, 2001, p. 158)
CONCLUSÃO
Fica evidente nos poemas de Noémia o poder reintegrador da música e do quanto a
mesma oferece a consolidação da memória de seu povo, é construído um canto de
sobrevivência à dor e à escravidão. A música se revela como pedra angular na cultura tanto
africana quanto americana, ou seja, há uma centralidade da música no Atlântico Negro. Na
produção da poeta Noémia há uma ênfase dada a cantora norte-americana Billie Holiday.
Revelando a conexão estabelecida por meio da diáspora negra. As canções de Lady Day
traziam em suas letras mensagens de amor, mas também enclausuravam um grito inchado que
se erguia contra todas as formas de opressão.
Desta maneira sua música se manifestava não apenas artisticamente, mas como
acusação e denúncia. Holiday foi um símbolo na escrita de Sousa, pois revelava a essência de
seu combate por meio de um dos instrumentos mais poderosos de um povo, a música. Através
do poema intitulado “A Billie Holiday, cantora” Noémia estabelece um elo com a força da
música e de seus ritmos de afirmação identitárias. A música é estabelecida desta maneira
como o lamento e expressão dos “irmãos aos milhares” e promove a intersecção de africanos
e afrodescendentes distanciados geograficamente. A empatia de Sousa pela voz de sua “irmã
americana” revela o sentimento coletivo de luta e exaltação às raízes da ancestralidade de seu
povo.
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A CARNAVALIZAÇÃO DA LINGUAGEM:
UMA APROXIMAÇÃO ENTRE A CULTURA CÔMICA POPULAR
MEDIEVAL EUROPEIA E A CULTURA CÔMICA POPULAR PÓSMODERNA BRASILEIRA
Everaldo dos Santos Almeida255
Roberto Max Louzeiro Pimentel256
Resumo: Análise da carnavalização da linguagem histórico-literária medieval em Mikhail Bakhtin influenciada
por François Rabelais, e suas comparações com a cultura brasileira em decorrência da concepção sociológica da
linguagem, tendo a literatura como espaço de suas manifestações. Pondera-se a representação dos múltiplos
discursos sociais entre sujeitos históricos em constante interação com a carnavalização da ambivalência e
ressignificação semântica proporcionada pela cultura cômica popular medieval e brasileira em contextos de
valores éticos, estéticos e sociais na dependência das interações entre sujeitos ou grupos sociais. A discussão
pretende analisar a sensação carnavalesca da linguagem popular literária e proximal entre os indivíduos em
contato, a cultura e os valores nacionais, como pressupõe a teoria literária bakhtiniana. Assim, a carnavalização
da linguagem é vista como uma visão de mundo em que as ações simbólicas subvertem a noção de tempo e de
espaço. Para tanto, a cultura e a ideologia são vistas como resultado de aspectos materiais e sociais dos signos na
reestruturação dos próprios meios de representação da realidade. Os signos culturais são ponderados como
dotados de sentidos, tornando-se parte da unidade da consciência verbal e coletivamente constituída, sendo a
linguagem literária a representante dos fatores, aspectos evolutivos e transformacionais da carnavalização da
linguagem.
Palavras-chave: Carnaval. Literatura medieval. Ideologia.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho propõe discutir o problema da cultura cômica popular na Idade Média,
suas características originais e seus desdobramentos e dimensões na cultura cômica
contemporânea brasileira a partir do trabalho midiático televisivo, tendo a programação de
entretenimento brasileira como elemento de análise para que discutamos a carnavalização da
linguagem na atualidade e sua influência na cotidianidade linguística dos falantes.
O riso popular e suas formas constituem o campo menos estudado da criação popular.
A estreita concepção do riso, exclui quase que totalmente a cultura específica da praça pública
e também o humor popular em toda a riqueza das manifestações, o que a aqui chamo de
carnavalização. Nem mesmo os especialistas posteriores do folclore e da história literária
consideraram o humor do povo na praça pública como um objeto especial digno de estudo do
ponto de vista cultural, folclórico, histórico ou literário.
A natureza específica do riso aparece totalmente deformada porque lhe são aplicadas
ideias alheias, já que se formaram sob a égide de uma cultura e da estética burguesa dos
tempos modernos, fazendo com que a profunda originalidade da antiga cultura cômica
popular não foi ainda revelada.
Entretanto, a amplitude e importância na Idade Média e no Renascimento eram
consideráveis. O riso tem sua relação política de oposição à cultura oficial, ao tom sério,
religioso e feudal da época. E dentro de sua diversidade encontramos as festas carnavalescas,
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os risos e cultos cômicos especiais, os bufões e todos, gigantes, anões e monstros, palhaços de
diversos estilos e categorias, a literatura paródica, vasta e multiforme. Essas manifestações
possuem uma unidade de estilo e constituem partes e parcelas da cultura cômica popular,
principalmente da cultura carnavalesca, uma e indivisível.
A cultura popular da Idade Média tipificou as múltiplas manifestações em três grandes
categorias. Entretanto, esta investigação discutirá acerca de As formas dos ritos e espetáculos,
a saber: os festejos carnavalescos, obras cômicas representadas em praças públicas etc., e
sobre as Diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro, a saber: os insultos,
juramentos, blasões populares etc. Esta categoria será também relacionada com a atual
comicidade popular brasileira na contemporaneidade, assim como suas relações sociais e
culturais do povo brasileiro.
Aqui, tomo emprestado o termo carnaval no sentido de subversão criativa e libertária;
uma manifestação cultural de extrema força criativa, uma ruptura das formas clássicas de
linguagem, de comportamento, de liberdade não cerceada.
Os festejos do carnaval, assim como todos os atos e ritos cômicos que a ele se ligam,
ocupavam um lugar muito importante na vida do homem medieval. Além dos carnavais
propriamente ditos, que eram acompanhados de atos e procissões complicadas que enchiam as
praças e as ruas durantes dias inteiros, celebravam-se também a “festa dos tolos” e a festa do
asno”; existia também um “riso pascal” muito especial e livre, consagrado pela tradição.
Além disso, quase todas as festas religiosas possuíam um aspecto cômico popular e pública,
consagrado também pela tradição.
Todos esses ritos espetáculos organizados à maneira cômica, apresentavam um
diferencial notável, uma diferença de princípio em relação às formas do culto e às cerimônias
oficiais sérias da Igreja ou do Estado feudal.
Na verdade, o carnaval ignora toda distinção entre atores e espectadores. Também
ignora o palco, mesmo na sua forma embrionária. Os espectadores não assistem ao carnaval,
eles o vem, uma vez que o carnaval pela sua própria natureza existe para todo o povo.
Nesse sentido, o carnaval não era uma forma artística de espetáculo teatral, mas uma
forma concreta (embora provisória) da própria vida, que não era simplesmente representada
no palco. Isso pode expressar-se da seguinte maneira: durante o carnaval é a própria vida que
representa e interpreta – sem cenário, sem palco, sem atores, sem espectadores, ou seja, sem
os atributos específicos de todo espetáculo teatral – uma outra forma livre da sua realização,
isto é, o seu próprio renascimento e renovação sobre melhores princípios.
Os bufões e bobos são as personagens características da cultura cômica da Idade
Média. De certo modo, os veículos permanentes e consagrados do princípio carnavalesco na
vida cotidiana. Em resumo, durante o carnaval é a própria vida que representa, e por um certo
tempo o jogo se transforma em vida real. Essa é a natureza específica do carnaval, seu modo
particular de existência.
O carnaval é a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. É a sua vida
festiva. A festa é a propriedade fundamental de todas as formas de ritos e espetáculos comidos
da Idade Média. As festividades – qualquer que seja seu tipo- são uma forma primordial,
marcante, da civilização humana. Não é preciso considerá-las nem explicá-las como um
produto das condições e finalidades práticas do trabalho coletivo nem, interpretação mais
vulgar ainda, da necessidade biológica de descanso periódico. As festividades tiveram sempre
um conteúdo essencial, um sentido profundo, exprimiram sempre uma concepção do mundo.
Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação
temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as
relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era uma autêntica festa do tempo, a do
futuro das alternâncias e renovações. Opunha-se a toda perpetuação, todo aperfeiçoamento e
regulamentação, aprontava para um futuro ainda incompleto.
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Ao longo de séculos de evolução, o carnaval da Idade média, preparado pelos ritos
cômicos anteriores, velhos de milhares de anos, originou uma linguagem própria de grande
riqueza, capaz de expressar as formas e símbolos do carnaval e de transmitir a percepção
carnavalesca do mundo, peculiar, porém complexa do povo. Essa visão, oposta a toda ideia de
acabamento e perfeição, a toda pretensão de imutabilidade e eternidade, necessitava
manifestar-se através de formas de expressão dinâmicas e mutáveis, flutuantes e ativas. Por
isso todas as formas e símbolos da linguagem carnavalesca estão impregnados o lirismo da
alternância e da renovação, da consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades
do poder. Ela caracteriza-se, principalmente, pela lógica original das coisas “ao avesso”, “ao
contrário”, das permutações constantes de alto e do baixo, da face e do traseiro, e pelas
diversas formas de paródias, travestis, degradações, profanações, coroamentos e
destronamentos bufões.
É necessário assinalar, contudo, que a paródia carnavalesca está muito distante da
paródia moderna puramente negativa e formal; mesmo negando, aquela ressuscita e renova ao
mesmo tempo.
Nesta introdução, limito-me a tratar muito rapidamente da linguagem das formas e
símbolos carnavalescos, dotados de uma riqueza e originalidade peculiares e surpreendentes.
O objetivo essencial desta investigação é tornar compreensível essa linguagem semiolvidada,
da qual alguns matizes já nos parecem obscuros. Sem conhecê-la bem, não poderíamos
compreender verdadeiramente como sistema de imagens rabelaisianas dialoga com a
linguagem cômica da cultura contemporânea brasileira.
O riso carnavalesco é um riso festivo. Não é propriamente uma reação individual
diante de um ou outro fato cômico ou não-cômico. Digo isto porque o riso ressignifica
contextos em geral. Primeiramente, o riso é um patrimônio cultural e social de um povo, que
o organiza segundo suas peculiaridades históricas e políticas. É inerente à própria natureza
social, uma vez que atinge todas as coisas e pessoas. O mundo inteiro parece cômico e é
percebido e considerado no seu aspecto jocoso, no seu alegre relativismo. Por último, o riso é
ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e
afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente.
Uma característica importante do riso na festa popular é que escarnece dos próprios
burladores. O povo não se exclui do mundo em evolução. Devemos assinalar especialmente o
caráter utópico e o valor de concepção desse mundo festivo, dirigido contra toda
superioridade. Mas todos os elementos culturais limitados desaparecem, e apenas subsistem
os elementos humanos, universais e utópicos.
2. CARNAVALIZAÇÃO DA LINGUAGEM
Uma segunda forma de cultura cômica são as obras verbais. Não se trata de folclore,
embora algumas dessas obras em língua vulgar possam ser consideradas assim. Essa literatura
está imbuída da concepção carnavalesca do mundo; utiliza amplamente a linguagem das
formas carnavalescas, desenvolvia-se ao abrigo das ousadias legitimadas pelo carnaval, e na
maioria dos casos, estava fundamentalmente liga aos festejos de tipo carnavalesco cuja parte
literária costumava representar.
As expressões cômicas, como resultado, fizerem surgir novas formas linguísticas
como os gêneros inéditos, mudanças de sentido ou eliminação de certas formas desusadas etc.
Por exemplo, quando duas pessoas criam vínculos de amizade, a distância que as separa
diminui (estão em “pé de igualdade”) e as formas de comunicação verbal mudam
completamente: tratam-se por tu, empregam diminutivos, às vezes mesmo apelidos, usam
epítetos injuriosos que adquirem um tom afetuoso; podem chegar a fazer pouco uma da outra,
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dar palmadas nos ombros e mesmo no ventre, não necessitam polir a linguagem nem observar
os tabus, podem usar, portanto, palavras e expressões inconvenientes etc.
O novo tipo de relações familiares estabelecidas durante o carnaval reflete-se,
portanto, em uma série de fenômenos linguísticos. A linguagem familiar da praça pública
caracteriza-se pelo uso frequente de grosserias, ou seja, de expressões e palavras injuriosas, às
vezes bastante longas e complicadas. Do ponto de vista gramatical e semântico, as grosserias
estão normalmente isoladas no contexto da linguagem e são consideradas como fórmulas
fixas do mesmo tipo dos provérbios. Portanto, pode-se afirmar que as grosserias são um
gênero verbal particular da linguagem familiar. Pela sua origem, elas não são homogêneas e
tiveram diversas funções na comunicação primitiva, essencialmente de caráter mágico e
encantatório.
Os demais fenômenos verbais, como por exemplo as diversas formas de obscenidade,
tiveram sorte semelhante. A linguagem familiar converteu-se, de certa forma, em um
reservatório onde se acumularam as expressões verbais proibidas e eliminadas da
comunicação oficial. Apesar de sua heterogeneidade original, essas palavras assimilaram a
concepção carnavalesca do mundo, modificaram suas antigas funções, adquiriram um tom
cômico geral e converteram-se, por assim dizer, nas centelhas da chama única do carnaval,
convocada para renovar o mundo, como aponta Bakhtin.
A atitude do Renascimento em relação ao riso pode ser caracterizada, da maneira
geral e preliminar, da seguinte maneira: o riso tem um profundo valor de concepção
do mundo, é uma das formas capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o
mundo na sua totalidade, sobre a história, sobre o homem; é um ponto de vista
particular e universal sobre o mundo, que percebe de forma diferente, embora não
menos importante (talvez mais) do que o sério; por isso a grande literatura (que
coloca por outro lado problemas universais deve admiti-lo da mesma forma que o
sério: somente o riso, com efeito, pode ter acesso a certos aspectos extremamente
importantes do mundo. (BAKHTIN, 2013, p. 57).

Nas grosserias contemporâneas não resta quase mais nada do sentido ambivalente e
regenerador (renovador) do mundo, a não ser a negação pura e simples, o cinismo e o mero
insulto; dentro dos sistemas significantes e valorativos das ovas línguas, essas expressões
estão totalmente isoladas. São fragmentos de uma língua, na qual se podia outrora dizer
alguma coisa, mas que agora só expressa insultos carentes de sentido. No entanto, seria
absurdo e hipócrita negar que conservam um certo encanto, apesar de tudo.
Mas as reorganizações (ampliações) linguísticas (vocabulário) realizaram-se muito
lentamente, sem uma consciência teórica clara acerca da originalidade e da unidade do mundo
grotesco. E a linguagem representava o elemento grotesco, rompedor das formas fixas da
cotidianidade, como diz Damata.
Raros são os momentos em que percebemos o poder e o pesa da totalidade com sua
rede de ultradeterminações. Um desses momentos, no caso da sociedade brasileira,
seria durante o carnaval, já que este é um ritual com uma ideologia universalizante e
abrangente, envolvendo globalmente o sistema e permitindo no seu bojo todos os
personagens, gestos fantasias e músicas. (DAMATTA, 1997 p. 160).

O grotesco, integrado à cultura popular, faz o mundo aproximar-se do homem,
corporifica-o, reintegra-o por meio do corpo à vida corporal (diferentemente da aproximação
romântica, totalmente abstrata e espiritual. E o grotesco não isola, não se separa do riso. O
grotesco compreende que sem o princípio do riso, ele é impossível. Mas a sua concepção
teórica só conhece o riso reduzido (humor), destituído de força regeneradora e renovadora
positiva.
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1

A HISTÓRIA CULTURAL DO HUMOR

O estudo sistemático do humor tem seu início na Antiguidade. Tem-se, a título de
exemplo o segundo livro de Aristóteles, Poética, dedicado à comédia; Cícero, e suas
discussões sobre o humor, fez importantes contribuições sobre o humor para o vocabulário
romano.
Ainda na Antiguidade, rir ou imitar os gestos e as maneiras de outras pessoas eram
interpretados como atos indignos, indecentes. Além disso, o riso e o humor eram
constantemente associados às classes mais baixas. Mas, apesar do humor e do riso terem esses
traços, como aponta seu estudo cultural, muitos intelectuais revelavam um ascendente
conhecimento do gênero. Às mulheres era permitido assistirem às comédias gregas, apesar de
movimentos contrários à essa permissão, pois, em geral, o lugar delas era na ambiência
doméstica e não nos espaços públicos. Vê-se com isso, que o humor entre as mulheres era
algo visivelmente difícil de se encontrar na Idade Média.
A noção que se tem sobre o humor é relativamente nova. Seu registro data de 1682, na
Inglaterra. Antes disso, ele tinha o significado de disposição mental ou temperamento.
Conceituando humor, Roodenburg acrescenta:
Empregamos a palavra em seu estado mais genérico e neutro, de modo a cobrir uma
ampla variedade de estilos: de apotegmas à troca de palavras, dos trotes aos
trocadilhos, da farsa à sandice. Em outras palavras, entendemos o humor como
qualquer mensagem – expressa por atos, palavras, escritos, imagens ou música –
cuja intenção é a de provocar o riso ou um sorriso. (ROODENBURG, 2000, p.13)

Tal conceituação faz com que se faça uma rápida consideração, desde a Antiguidade
até a contemporaneidade, sobre o humor assim como o humor era encarado através de sua
trajetória histórica e cultural fazendo como se pergunte como ele era transmitido, por quem,
para quem onde e quando.
Antropólogos e historiadores literários têm contribuído de forma significativa para o
estudo cultural do humor. Comprovou-se nestes estudos que Roodenburg acreditava que:
Até os dias de hoje, [referindo-se à atualidade] a atenção acadêmica dada ao humor
em geral se concentrava em obras de literatura ou nos contos populares. Exemplos
típicos são os estudos do humor em obras de Shakespeare ou nos livros de humor do
início do período moderno. (ROODENBURG, 2000, p. 16)

Mas, apesar do avanço desses estudos sobre o humor, ainda, de acordo com as ideias
de Roodenburg “só raras vezes estes estudos situam com clareza os textos dentro do grupo ou
da cultura em que devem ter transitado”. (ROODENBURG, 2000, p. 16)
Embora o humor deva provocar o riso, nem todo riso é fruto do humor. O riso pode ser
ameaçador. Por outro lado, o humor e o riso, também podem ser muito libertadores. Sabe-se
que uma pitada inesperada de humor é capaz de desfazer um clima tenso num instante.
Os limites do humor são definidos por sua função na retórica: a hilaridade serve para
conquistar a plateia. Assim, tenta-se explicar melhor o papel do humor: a crítica direta e
irrestrita. Nessa perspectiva, o humor reveste-se de graça e é capaz de fazer surgir definições
sobre sua natureza e intencionalidade que podem ir desde sua extração da deformidade e da
desgraça até a satirização de pequenos fatos da vida social, sem gerar constrangimentos ou
vergonha.
3.3

O HUMOR E O RISO: NATUREZA E FUNÇÃO

O humor é divertido e sério ao mesmo tempo; é uma qualidade vital da condição
humana. Ele também fornece pistas para o que é realmente importante na sociedade e na
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cultura. O humor quase sempre reflete as percepções culturais mais profundas e nos oferece
um instrumento poderoso para a compreensão dos modos de pensar e sentir moldados pela
cultura. Desta forma, pretende-se fornecer evidências das funções e dos significados do
humor, abrangendo comunidades e estudos etnógrafos.
O humor é um tema enganoso e de difícil exploração em termos multiculturais e
temporais. A análise antropológica e histórica do humor pressupõe a consciência de que a
realidade é constituída de fatores sociais e culturais. Essa perspectiva é um dos pontos de
convergência da antropologia e da história cultural. O primeiro problema encontrado tanto por
antropólogos quanto por historiadores é um problema de linguagem, um problema de
discurso, de duplo ou múltiplos sentidos.
É sabido que o humor político floresce quando há repressão política e dificuldades
econômicas. Embora o riso, a insensatez, a piada e o cômico sejam, segundo Roodenburg diz
que:
[...] de certo modo oposto à realidade, eles não estão necessariamente vinculados ao
lúdico, nem são ingredientes dele. Essas ideias compartilham a sua irredutibilidade,
constituindo, cada uma delas, realidades próprias. No entanto, o humor e o riso,
embora intimamente ligados, não devem ser considerados inseparáveis.
(ROODENBURG, 2000, p. 253)

Percebe-se o papel do humor presente no cenário cultural do discurso político. O
trocadilho efetivado pela palavra conteúdo, tem, em princípio, um chamamento
indiscutivelmente diferente da continuidade da fala do personagem. O significado mais
corriqueiro da palavra conteúdo, não foi confirmado. O significado que inicialmente poderia
ser entendido como qualidade, preparo ou talvez experiência, foi deslocado para uma outra
área de atuação, causando um desfecho diferente daquele que talvez estivesse sendo
aguardado. Ou seja, o humor é um grande criador de ambiguidades.
A política faz surgir inúmeras possibilidades de sátira do próprio meio. Para tanto a
piada política moderna, atualmente, talvez seja a sofisticação da piada tradicional em sua
natureza oral, sendo em muitos casos fator de risco registrá-la (escrevê-la ou imprimi-la). As
piadas viveram entre a oralidade e a escrituralidade, isto é, a palavra oral, escrita e impressa.
Na tentativa de se superar uma situação que pode ser embaraçosa, incômoda e
atordoante para as duas partes, o humor e o riso encontram uma área comum de comunicação
e um alívio para a tensão inerente à situação. O riso torna suportável o insuportável. Rir e
provocar risos, assim como a compreensão do senso de humor, é um grande passo para se
familiarizar com um fato estranho ou, minimamente, gerar uma maior aproximação com o
objeto ao qual o humor se refere.
O humor tem inúmeras funções; tem grande poder de sedução e conquista. Humor e
o riso ajudam a tornar possível a comunicação, facilitam o contato, reduzem a hostilidade,
aliviam a tensão e oferecem entretenimento. É capaz de criar um ambiente de relaxamento e
fortalecem a coesão.
A natureza de uma piada é promover o humor e a harmonia do grupo que compartilha
dela e seus pressupostos implícitos. Qualquer grupo, pela própria existência, pressupõe e pode
deliberadamente excluir estranhos; quase todas as piadas tradicionais, por mais curtas que
sejam, caçoam de uma vítima que é ou passa a ser um estranho.
O discurso político sempre foi alvo das influências do humor. Ainda mencionando
alguns aspectos históricos, as piadas políticas eram consideradas subversivas, sobretudo nos
antigos países comunistas, por expressarem a solidariedade de pessoas comuns contra os
“estranhos” opressores. Por isso as piadas tradicionais, incluindo as novas do tipo tradicional,
são, em geral, “politicamente incorretas”. Elas correspondem aos sentimentos das pessoas
comuns, reunidas em grupos também comuns, hostis às minorias dominantes, sejam elas
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políticas ou intelectuais, que representam os estranhos. Dessa forma, percebe-se que,
tradicionalmente, o humor está ligado a fatores histórico-culturais.
Os historiadores culturais assim como os pesquisadores da linguagem, sobretudo, nos
últimos anos, têm se ocupado, amplamente sobre as múltiplas relações entre a oralidade e a
escrituralidade. Com essas pesquisas, veem-se grandes avanços das ciências que lidam com
linguagens. Com isso, percebe-se um grande entrelace epistemológico na tentativa de estudar
cultura, sociedade e linguagem.
O ato de contar piadas era parte da conversação, como aponta alguns estudas sobre
linguagem e sociedade. É certo que essa arte humorística era mais presente nas classes altas.
Isso pode ser explicado pelo fato da grande expectativa de que as pessoas bem-educadas não
só soubessem se ocupar de conversação, mas também era esperado que elas soubessem ser
espirituosas e divertidas, uma característica a qual os estimuladores e defensores da
urbanidade estavam bem atentos.
Assim afirma a frase de Roodenburg:
Uma coleção de anedotas e máximas é para um homem do mundo o maior tesouro,
quando ele sabe como inserir as primeiras nos lugares apropriados no meio da
conversação e recorda-se das últimas nos momentos oportunos. (ROODENBURG,
2000, p. 181)

Para o autor, o domínio da conversação espirituosa e divertida era a grande marca de
civilidade. Suas ideias corroboravam com os manuais de civilidade anteriores a sua época nos
quais a conversação junto com um uma interessante seleção de piadas e anedotas, incluindo,
indiscutivelmente, a arte de contar tais piadas, compunham o material humorístico em si.
O humor se opõe principalmente ao discurso, ao comportamento e às ações
inoportunas. Assim, o humor apodera-se subitamente da agenda política, provocando uma
breve e contida explosão de riso, estimulada por uma só consciência coletiva.
3.4

A HILARIDADE CARNAVALESCA NAS TEIAS DO DISCURSO

A Análise de Discurso (AD) e seus analistas se atém em estudar o funcionamento
discursivo da linguagem, e esse funcionamento não é majoritariamente linguístico, uma vez
que dele fazem parte as condições de produção e interpretação.
A ato de enunciar é se situar sempre em relação a um já-dito que se constitui “outro”
discurso, isto é, que não existe discurso autofundado de origem absoluta. Um discurso se
constitui de um primeiro, ou seja, todo discurso é constituído de vários outros, é a
somatização do discurso ao longo da História. Ao se reposicionar os elementos linguísticos
numa nova situação enunciativa, opera-se uma mudança de sentido. Assim, na medida em que
se retira de um discurso fragmentos que inseridos em um outro discurso, muda-se, com essa
transposição, suas condições de produção. Com as condições de produção mudadas, a
significação desses fragmentos ganha nova configuração semântica.
O objetivo de uma Análise de Discurso é, indubitavelmente, procurar a diferença de
sentido que se instaura num determinado enunciado em comparação com outro.
Ao se estudar o deslocamento de sentido linguístico proposto pelo discurso
humorístico televisivo brasileiro, verifica-se que alguns operadores do texto (adjetivos,
conjunções) robustecem-se de outro sentido dentro do discurso humorístico.
O humor, entendido com qualquer mensagem expressa em atos, palavras, escritos,
imagens ou músicas cuja intenção é provocar o riso ou um sorriso, é uma característica social
que pode ser identificada em todos os períodos históricos, desde a Antiguidade. Contudo,
apesar de alguns – entre eles os de Freud e Bergson –, o humor tem sido negligenciado por
historiadores e pesquisadores de outras disciplinas.
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Desta forma, pretende-se estudar o humor como uma chave para a compreensão de
códigos culturas, religiões, grupos sociais e profissionais. Assim, pretende-se estudar, numa
perspectiva cultural, o colóquio sobre o assunto e seus desdobramentos na história da arte,
história da literatura, na antropologia, na língua(gem) etc.
3.5

A COMICIDIDADE NA PROGRAMAÇÃO DE ENTRETENIMENTO

A influência dos meios de comunicação não se limita ao jornalismo. A indústria
cultural despeja sobre o público, incessantemente, códigos e símbolos, que contribuem para a
formação de visões de mundo. São representações da sociedade, das relações entre os
gêneros, as classes e as nações, transmitidas através do cinema, dos seriados de televisão, dos
magazines, das histórias em quadrinhos ou, ainda, da publicidade comercial, que vende, a
própria ideia do consumo. Daí, flagra-se uma teia complexa de relações entre os produtores e
veiculadores. Os consumidores passam a representar as produções dos meios midiáticos, neste
caso, o ideológico, como é apontado por Strinati:
Em primeiro lugar, considera-se que o pós-modernismo descreve o nascimento de
uma ordem social na qual os meios de comunicação de massa e a cultura popular
governam e moldam todas as outras formas de relacionamentos sociais, daí sua
importância e poder. A ideia e que os signos da cultura popular e as imagens
veiculadas pelos meios de comunicação dominam crescentemente nosso senso de
realidade e a maneira como nós definimos e vemos o mundo ao nosso redor.
(STRINATI, 1999, p. 217):

O que interessa de momento, porém, é o lado mais instantâneo da influência da
programação de entretenimento, em vez da formação de uma hegemonia ideológica a longo
prazo: seu entrelaçamento com a atualidade, contribuindo para a inclusão de certos temas na
agenda pública e beneficiando determinados enquadramentos. Trata-se de um fenômeno cada
vez mais perceptível, em diversas partes do mundo.
No Brasil, o caso é especial, pois é longa, no país, a tradição de uma estreita ligação
entre o entretenimento e o factual. Apesar das telenovelas se fixarem como o principal
produto da indústria cultural do país, os programas humorísticos vêm somatizando de forma
hilária e aprazível todo o percurso semanal de fatos que envolvem a sociedade. Essa
somatização é consubstanciada por muito humor, inteligência e criatividade. Esse caráter
sintópico, transforma os fatos, através de uma linguagem recriada em algo alegre, embora
originalmente não o seja.
3.6

A LÍNGUA COMO ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA TELEVISIVA

Os meios audiovisuais de comunicação experimentam na sociedade contemporânea
uma expansão e aperfeiçoamento de seus veículos mundiais de divulgação da informação
através da implantação dos satélites artificiais. A televisão, como exemplar desse veículo de
comunicação, apresenta maior vinculação com a cultura oral, atingindo, por conseguinte,
rapidamente os públicos e incorporando-as à contemporaneidade. É exatamente a partir dessas
e de outras características que se procura delinear a potencialidade desses veículos.
Os veículos de comunicação têm finalidades específicas e bem direcionadas. Através
de sua estrutura mercadológica, negociam-se e vendem-se produtos e serviços, podendo ser de
natureza bastante variada. Para tanto, precisam, indubitavelmente, conhecer o público-alvo,
isto é, para quem certo produto ou serviço será ofertado que pode ser uma dieta nova no
mercado, uma roupa ou acessório da moda, um trecho turístico, um automóvel, casas ou
apartamentos ou simplesmente a língua(gem). No caso dos programas de entretenimento
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(humorísticos), não seria adequado negociar dieta, remédios, eletrodomésticos, eletrônicos
etc. A linguagem humorística aqui analisada e
representada por jargões, combinação de
elementos modificadores da estrutura mórfica das palavras (justaposição, aglutinação),
slogans etc., formam o arcabouço utilizado pela programação de entretenimento da televisão
brasileira, fazendo da língua muito mais que a mediadora de fatos. Sob essa perspectiva ela, a
língua(gem), é transformada em um instrumento capaz de fidelizar o cliente (telespectador),
seduzindo-o através de jogos linguísticos e da hilaridade.
Partindo dessas elocubrações e dos objetos de estudos de Sírio Possenti e de Roberto
Baronas, segundo Gregolin (2003, p. 14), nos quais esses pesquisadores analisam os debates
sobre a “língua portuguesa” na imprensa brasileira, intencionar-se-á entender a aplicabilidade
da língua portuguesa nas teias do discurso humorístico televisivo tornando-a objeto
mercadológico de consumo. Esse consumo, pode-se dizer que é invisível considerando não se
tratar de um objeto físico, palpável, mas que tem relevantes implicâncias sobre as práticas
sociais rotineiras. Falsas questões, análises sem qualquer base científica fazem que o
enunciar sobre a língua se transforme na materialização de ideologias e de preconceitos.
A análise desses enunciados sobre a língua mostra que o discurso não serve apenas
para comunicar, mas que ele é, a um só tempo, um objeto simbólico e político. Simbólico no
sentido de que ele é uma etiqueta que representa um determinado objeto cuja ordenação,
categorização, interpretação preexiste à significação, e político no sentido de que é uma luta
pelo poder. Ao falar sobre a língua, esses textos produzem o controle sobre o uso das formas
linguísticas, vigiando os atos ideológicos e dialógicos, impondo posturas verbais específicas.
São dispositivos de vigilância que pretendem disciplinar o uso da língua, legislando em nome
de intencionalidades como forma de captação de usuários de novas formas linguísticas como
marcas de identidade de um programa laboratorizado para grandes públicos. É a batalha pela
degustação dos novos slogans linguísticos.
A mídia é uma produtora dos acontecimentos discursivos do presente. A questão
central que se coloca é: como se constrói essa história espetacularizada numa sociedade
imersa nas novas tecnologias, formada por saberes voláteis, efêmeros?
Acompanhando as análises deduzimos que uma das respostas a esta questão pode ser
encontrada na forma como é manejada a temporalidade. O acontecimento, como uma
“história ao vivo”, de que estamos imersos numa temporalidade da qual suspendeu-se o
contingente distanciamento. Assim:
Por meio desse agenciamento do tempo, nessa escrita da história realizada pela
mídia, apagam-se as determinações da operação historiográfica produzida de um
certo lugar, por sujeitos, por discursos. Cria-se a aparência de uma história que se
faz por si mesma, sem sujeito, sem determinação das ideologias, no cruzamento
entre uma atualidade e domínios de memórias que não pertencem a ninguém. No
interior dessa imensa operação de “desubjetivação” da História, negociam-se
identidades por meio da fusão entre ideias do passado e sua restauração na
atualidade. (GREGOLIN, 2003, p. 15)

Nesse contexto é que a mídia articula o discurso, a sociedade e a memória.
2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo aqui apresentado não teve o propósito de mapear uma definição concreta da
natureza universal da linguagem e sua aplicabilidade nas diversas movimentações linguísticas
da enunciação e da interação verbal, uma vez que a linguagem ressemantiza-se a partir de
cada nova realidade no tempo e no espaço. Tentou-se, sim, descrever como a língua, de certa
forma, comunga e autoriza, por sua própria estrutura, inelutavelmente evolutiva, os novos
usos que seus próprios falantes organizam. Da mesma forma, a força da frequência dos atos
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de fala redimensionam a língua cada vez que ela é posta em funcionamento através de seus
sentidos e significações.
Viu-se que a atribuição de sentidos através da linguagem é uma tarefa que requer algo
mais que o conhecimento estrutural da língua, tornando-se fundamental analisar para além da
sequência de palavras formadoras do enunciado, do modo de abranger as condições de
produção, o contexto sócio-histórico-cultural que seduz a interação verbal e a enunciação,
numa tentativa de assentar e realinhar a silhueta dos dizeres e agentes que acompanham a
língua(agem) em seu percurso mutável e evolutivo.
Desvelou-se a interação verbal como ambiência de uma atividade coletiva de produção
de sentidos linguísticos, seus resultados e funcionamento das (re)negociações linguística(s) e
suas atividades regularizadoras de significação através de mecanismos modernos de
comunicação de massa.
A mídia televisiva foi estudada como um dos aparelhos tecnológicos de grande força e
influência nas novas formas e realidades linguísticas, tratando a língua(gem) como um grande
espetáculo de audiência e como um produto midiático forte, carregado de (re)significações
semânticas e pragmáticas. Passando, a televisão, a negociar a linguagem, promovendo o
encontro entre televisão e telespectador, capturando o falante, fazendo-o com que a linguagem
resultante desta união seja muito mais que um fim, mas um meio de propagação e divulgação
de um produto: a linguagem do humor.
Viu-se o humor explorando os jogos de linguagem convidando-a a quebrar as formas
ortodoxas da comunicação, constituindo, assim, um novo modo de dizer e representar as
coisas de forma inovadora e criativa, utilizando, para tanto, o cenário da hilaridade para a
construção de um espaço indiscutivelmente prazeroso e lúdico. Essa é uma ação silenciosa e
imaterial, e, como tal muito frequentemente o falante desconhece o poder residente na língua.
Percebeu-se que o objeto linguístico não é individualizado em si. Ele faz parte de uma
propriedade intrínseca, independentemente de uma de uma conceptualização linguística e
cultural uma vez que os propósitos linguísticos fazem parte de mundo que envolve os
usuários da língua e suas intenções dialógicas, todas representativas da imensidão do cenário
ideológico e linguístico do falante.
Por fim, analisou-se que o emprego da língua se efetiva em forma de enunciados,
discursos, sejam eles orais ou escritos, construídos por quaisquer integrantes desse ou daquele
campo de atividade humana. Esses diferentes enunciados marcam fatores específicos
presentes em um referido campo não apenas por seu conteúdo, pelo estilo da linguagem e seus
recursos ou pelas composições fraseológicas e gramaticais, mas acima de tudo, por sua
composição estrutural. Esses constituintes da linguagem, fazem da língua e de sua utilização,
um dos mais espetaculares fenômenos da linguagem: a comunicação.
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A IDENTIDADE BOÊMIA E A CONSTRUÇÃO DE DISCURSOS
CITADINOS
Alessa Patrícia Dias da Silva
RESUMO: Este trabalho analisa a construção da subjetividade boêmia, enquanto identidade construída, bem
como a circulação da boemia pelo espaço urbano, num processo de construção e afirmação de identidade e
produção dos discursos sobre e na cidade. Sendo a boemia um fenômeno eminentemente urbano, não se pode
deixar de analisar a experiência desse grupo em termos espaciais, ou seja, a vivência dos boêmios no espaço da
cidade, já que o deslocamento pela cidade interfere na produção de subjetividade. Segundo Guattari, o modo
pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e
opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de expressão e de
criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo chamado
de singularização. A boemia vivia em um constante conflito sobre os limites do individualismo e da existência
burguesa, sobre a subjetividade livre (que se reivindica e constrói na modernidade) e sobre sua conversão em
egoísmo e conformismo (SEIGEL, 1992). Os boêmios ao circularem pelo espaço urbano produzem discursos
sobre a urbanidade que os rodeia. Tal interação com espaço urbano implicava diretamente na leitura da
sociedade e, por conseguinte na leitura de si próprio, uma vez que, de acordo com Yunes (2002), não há ato de
leitura e de conhecimento que não se dê na interação texto/leitor, pessoa/mundo. E ao se envolver com o objeto
que pretende conhecer, o olhar que dirige sobre o mundo acaba se transformando em um foco sobre si mesmo .

A boemia, segundo Seigel (1992)257, é um fenômeno social e literário que teve lugar
em diversos pontos do planeta e em diferentes épocas. O termo diz respeito àqueles artistas
que se reconhecem como tais, que procuram definir seus valores em contraposição aos da
burguesia e nos quais a arte desempenha papel fundamental.
O nascimento da boemia pertence à Era moderna, ao mundo posterior à Revolução
Francesa, no qual temos o florescimento da indústria, o deslocamento da vida política,
econômica e cultural do campo para a cidade e as revoluções burguesas. As grandes áreas
urbanas se desenvolvem e nelas surge a boemia. Se por um lado, foi a modernidade que
possibilitou que a figura do boêmio viesse a lume, por outro, ele é a figura que concentra a
resistência mais radical à vida moderna.
A renitência dos boêmios em combater a modernidade que os gerou é compreensível
pela própria complexidade da cidade que tende a suprimir aqueles que adotam
condutas irracionais e soberanas, alheias aos quadros de funções sociais e dos postos
da cadeia produtiva. O indivíduo na verdade protesta com sua vivência errante e sua
insistência em não aceitar papéis sociais estáveis contra o fato de ser desnecessário
para a cidade. Sem função na modernidade reflete sobre si mesmo ao se confrontar
com a cidade.258

Perez afirma que a modernidade, enquanto projeto que se pretende civilizador,
encaminha-se para a ação última e final da Razão e do Progresso, de uma nova ordem baseada
na produtividade, no desenvolvimento racional dos meios de produção, de sua gestão e
organização numa perspectiva de eficácia e rendimento máximo do indivíduo. Neste sentido,
o ócio boêmio, em contraposição ao trabalho burguês, é visto como crime nesta sociedade
essencialmente produtiva e especializada.

SEIGEL, Jerrold. Paris boêmia: cultura, política e os limites da vida burguesa 1830-1930. Porto Alegre:
L&PM, 1992.
257

OLIVEIRA, Diogo de Castro. Onosarquistas e patafísicos: a boemia literária no Rio de Janeiro fin-desiècle. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. p. 32
258
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A centralidade da cidade tende a suprimir aqueles que se encontram à margem.
Oliveira (2008) entende por centralidade todos os que já gozavam de papéis sociais definidos,
poderio econômico e influência política relativamente estáveis. A cidade desta forma,
adotando o conceito Paul Ricoeur, se configura como a cidade da opinião, na qual o renome e
a grandeza não dependem senão da opinião dos outros, com os vínculos da dependência
pessoal decidindo a importância aos olhos de outrem. Neste local, a honra depende do crédito
conferido por outrem.
A boemia lutava contra essa uniformização imposta pela centralidade, afrontando a
mediania das “classes superiores”. Esta estabilidade, característica da burguesia, passa a servir
de alvo ao achincalho boêmio, uma vez que este, por se encontrar em situação liminar,
entrava em dissonância e afrontas a certos aspectos conservadores das formas de vida na
cidade centralizada.
Os sinais externos da boemia – o vestuário extravagante, os cabelos longos (muitas
vezes identificados como falta de asseio), a liberdade sexual, a ingestão de bebidas e drogas,
os hábitos de vida noturna, os padrões irregulares de trabalho, entre outros, entravam em
choque direto com a vida linear e sóbria dos burgueses (SEIGEL, 1992). Ao marcar a sua
posição enquanto grupo, ao assumir posições, ao realizar uma leitura social, os boêmios
inscreviam-se no mundo.
Ler é inscrever-se no mundo como signo, entrar na cadeia significante, elaborar
continuamente interpretações que dão sentido ao mundo registrá-las com palavras,
gestos, traços. Ler é significar-se e ao mesmo tempo tornar-se significante a leitura é
uma escrita de si mesmo, na relação interativa que dá sentido ao mundo. 259

Desde o início a boemia se torna antagonista do pensamento burguês. Este conflito
surge no âmago da vida burguesa, na qual boêmios e burgueses ajudam-se a definir
mutuamente. “A boemia, portanto, deve ser enquadrada exatamente no fulcro do dilema
burguês: o interesse egoístico do capital por um lado, os ideais de emancipação e de liberdade
do homem pelo outro. Ela é corpo e delito dessa angústia” (OLIVEIRA 2008, 32).
Não se pode compreender a experiência que os escritores e os artistas puderam ter
das novas formas de dominação as quais se viram sujeitos na segunda metade do
século XIX, e o horror que a figura do "burguês" por vezes lhes inspirou, se não se
tem uma ideia do que representou a emergência, favorecida pela expansão industrial
do Segundo Império, de industriais e de negociantes com fortunas colossais, novosricos sem cultura dispostos a fazer triunfar em toda a sociedade os poderes do
dinheiro e sua visão do mundo profundamente hostil as coisas intelectuais.260

De acordo com Oliveira (2008), os boêmios compartilhavam uma existência liminar
baseada na recusa ou na incapacidade de aceitar uma identidade social estável e limitada.
Viviam ao mesmo tempo dentro e fora da sociedade organizada. E é a cidade, exatamente, o
espaço por excelência de realização desses combates existentes entre o pensamento burguês e
o boêmio, definidos pela modernidade na qual estão inseridos. Se a boemia é um fenômeno
eminentemente urbano, não se pode deixar de analisar a experiência desse grupo em termos
espaciais, ou seja, a vivência dos boêmios no espaço da cidade. O deslocamento pela cidade
interfere na produção de subjetividade.
YUNES, Eliana. Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados. p.35
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Oliveira (2008) revela que elementos constitutivos da boemia foram justamente os
dilemas da individualidade/subjetividade, das relações infra-sociais urbanas e da busca por
uma forma renovada de arte. Sendo assim, a boemia vivia em um constante conflito sobre os
limites do individualismo e da existência burguesa, sobre a subjetividade livre (que se
reivindica e constrói na modernidade) e sobre sua conversão em egoísmo e conformismo
(SEIGEL, 1992). A relação com o universo de circulação na cidade, bem como a vivência no
“grupo primário” são elementos constitutivos da subjetividade boêmia.
Seria conveniente dissociar radicalmente os conceitos de individuo e de
subjetividade. O indivíduo é serializado, registrado, modelado. A subjetividade não
é passível de totalização ou de centralização no indivíduo. (...) a subjetividade é
essencialmente fabricada e modelada no registro social.261
A subjetividade não se situa no campo individual, seu campo é de todos os
processos de produção social e material. Página 32 262

Segundo Guattari, o modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila
entre dois extremos: uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à
subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de expressão e de criação, na qual o
indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo chamado
de singularização. A singularização é a frustração dos mecanismos de produção de
subjetividade. Os boêmios ao captarem os elementos da cidade, ao se tornarem leitores da
sociedade, ao se recusarem a adotar padrões estabelecidos pela burguesia, se singularizavam.
O que vai caracterizar um processo de singularização é que ele seja automodelador.
Isto é, que ele capte os elementos da situação, que construa seus próprios tipos de
referências práticas e teóricas, sem ficar nessa posição constante de dependência em
relação ao poder global (...) A partir do momento em que os grupos adquirem essa
liberdade de viver seus processos, eles passam a ter uma capacidade de ler sua
própria situação e aquilo que se passa em torno deles. Essa capacidade é que vai lhes
dar um mínimo de possibilidade de criação e permitir preservar exatamente esse
caráter de autonomia tão importante. 263

A boemia se encontrava na interseção da cidade moderna. Os boêmios, com sua
existência liminar, podiam transitar por diferentes níveis de realidade sem, no entanto,
pertencer a nenhum deles. Encontravam-se no entre-lugar, na terceira margem do rio. A
boemia nasce do choque de contrários. A figura do boêmio é imprescindível para a
compreensão da sociedade carioca, visto que ela se encontra na intermitência de dois mundos
que se excluem mutuamente.
A transformação da cidade que torna possível a experiência urbana confere em grande
parte a possibilidade de uma experiência literária, uma vez que era na vivência da rua que
muitos destes jovens escritores buscavam inspirações para a escrita. Os que entre eles não
utilizavam a experiência da vida, da rua, como subsídio para escritura de seus romances,
faziam de sua própria vida uma obra de arte. “Fazer da arte de viver uma das belas-artes e
predispô-la a entrar na literatura”264.
No início da década de oitenta do século XIX, surgia na Corte uma nova geração de
poetas e romancistas, jovens, de cerca de vinte anos, procedentes, em sua maior parte, das
GUATTARRI, Felix e ROLNIK, Suely. Micropolítica. Cartografias do Desejo. 2 ed. Vozes: Petrópolis,
1986. p. 31
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cadeiras das faculdades de direito, de São Paulo e Recife, ou da escola de medicina do Rio de
Janeiro. Integravam este o grupo, denominado boêmio, além de Coelho Neto, Aluisio
Azevedo (1857-1913), os poetas Guimarães Passos (1967-1909) e Olavo Bilac (1865-1918), o
jornalista Pardal Mallet (1864-1894), entre outros. Estes jovens protestavam com sua vivência
errante contra uma sociedade que não valorizava o trabalho literário. Esta juventude
desconhecida do grande público buscava poder viver da atividade literária sem precisar
recorrer a outro tipo de atividade.
O trabalho literário, desta forma, ganha um novo significado, uma vez que eles
buscavam fazer da escrita literária uma verdadeira profissão que lhes permitisse viver de seu
próprio talento. “Estes escritores esforçavam-se assim para consolidar o papel das belas artes
na sociedade, buscando neste caminho garantir o seu lugar no firmamento da literatura
universal”.265
Estes recém-chegados, desprovidos de meios financeiros, “compartilhavam moradias,
refeições, roupas e sapatos, amparando uns aos outros na batalha diária de ingresso no campo
literário”266.
A boemia inspira sentimentos ambivalentes, mesmo entre seus mais ferozes
defensores. Em primeiro lugar, porque desafia a classificação: próxima do "povo"
com o qual frequentemente partilha a miséria, esta separada dele pela arte de viver
que a define socialmente e que, mesmo que a oponha ostensivamente as convenções
e as conveniências burguesas, a situa mais perto da aristocracia ou da grande
burguesia.267

A realidade boêmia destes jovens era extremamente ambígua. Se por um lado
sobreviviam com parcos rendimentos financeiros, compartilhando com os miseráveis da
cidade muitas vezes a fome e a falta de moradia, bem como as doenças ocasionadas pela falta
de salubridade e pela desnutrição, por outro gozavam de “um certo relevo social” (PEREIRA,
1994), proporcionado pela literatura.
Nota-se que ainda gozando de certo prestígio, esses jovens não tinham nenhuma
projeção econômica. A indiferença generalizada pelas letras empurrava estes poetas e
romancistas para outras atividades, principalmente a imprensa, na qual garantiam a
sobrevivência com um trabalho irregular.
Os literatos tiveram, porém, a imprensa como grande aliada na divulgação de seus
projetos e aspirações. Nas últimas décadas do século XIX despontava um novo tipo de
jornalismo. O marco da virada jornalística se dá com o surgimento da Gazeta de Notícias, que
usava uma linguagem mais acessível, além de não pertencer a nenhum partido político,
ocupando o lugar dos jornais, de pequena repercussão. Com esta nova publicação instauramse as vendas avulsas. Antes o jornal era vendido somente em livrarias ou comércios. O caráter
popular impresso às novas edições, principalmente pelo seu barateamento, aumentou
significativamente o consumo de jornais.268
Desta forma, como bem afirma Pereira (1994), o jornal abre suas páginas para os
jovens escritores, ajudando a formar em um influxo recíproco, o destaque social dos literatos,
uma vez que, ao permitirem que romancistas e poetas quase desconhecidos levassem ao
PEREIRA, Leonardo. A. M. Literatura e história social: a geração boêmia no Rio de Janeiro do fim do
Império. História Social, Campinas - SP, v. 1, n. 1, p. 29-64, 1994. p. 30)
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grande público as suas mensagens, contribuíam decisivamente para a divulgação do trabalho
literário e forneciam fonte de renda para estes escritores. Por outro lado, a presença destes
homens das letras no jornal torna-se paulatinamente uma das principais atrações da nova
imprensa. O jornalismo foi a forma encontrada pelo escritor de ser lido e reconhecido. Em
troca do exercício da escrita, o literato proletarizado alugava suas aptidões intelectuais. Os
literatos buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no livro: dinheiro e
notoriedade.
O trabalho de redator ou de simples noticiarista era tido como uma atividade menor. A
parte considerada nobre do trabalho nos jornais era a escrita dos chamados “artigos de fundo”,
nos quais os jornalistas podiam discorrer sobre qualquer assunto de seus interesses, desde
temas políticos à crítica literária.
O trabalho dos literatos na nova imprensa explicita assim as ambiguidades da
relação destes homens com o ambiente no qual viviam interessados em difundir suas
discussões e seus projetos de uma maneira “formativa”, estes escritores não se
conformam em limitar-se ao simples registro daquilo que viam no mundo das ruas –
que tomava então as páginas dos jornais. Mais do que registrar e conhecer este
mundo, eles queriam transformá-lo, e para eles seria justamente esta a missão da
literatura.269

O processo de racionalização do mundo em instâncias simbólicas nos permite entrever
em um mesmo espaço, o do jornal, a particularidade entre a representação da opinião pública
e da arte literária representada por estes jovens literatos. Sendo a missão da literatura
“formar” e transformar e não apenas registrar, cabe ao escritor do jornal atuar ativamente na
mudança da estrutura social. Com a participação nos jornais, o grupo de escritores boêmios
atuava intelectualmente em torno das causas políticas do tempo: o abolicionismo e a
república.
A imprensa foi uma grande aliada do movimento pela abolição. Mendes e Vieira
(2009) afirmam que a vida boêmia não se baseava somente na galhofa e na algazarra da vida
estudantil, a partir da qual dariam forma a seus versos e à sua prosa. Ser boêmio para eles
significava também certa postura de ação e de pensamento. No caso desses jovens, tal
impulso se materializava no engajamento profundo, no início da década de 80, com a causa
abolicionista.
Os boêmios interpretavam a realidade social e isso se traduzia nesse engajamento,
nessa construção de pensamento. Para Fish, “a interpretação não é a arte de entender
(construing), mas sim a arte de construir (constructing).” A origem da unanimidade
interpretativa dos boêmios advinha de uma estrutura de interesses e objetivos conhecidos e
comuns.
(...) os significados não são propriedades nem de textos fixos e estáveis nem de
leitores livres e independentes, mas de comunidades interpretativas que são
responsáveis tanto pela forma das atividades do leitor quanto pelos textos que estas
atividades produzem.270

Paralelamente à paradoxal efervescência política e cultural da cidade, a literatura se
configurava como representante ideológico de uma época. O romantismo – que, segundo
Cândido (2004), entre os anos de 1820 e 1830, apareceu aos poucos como caminho favorável
à expressão própria da nação recém-fundada, fornecendo concepções e modelos que
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permitiam afirmar o particularismo, e, portanto a identidade, em oposição à Metrópole,
identificada com a tradição clássica – era atacado por uma juventude que o considerava
representante de um regime prestes a ruir. Estes jovens buscavam distanciar-se deste
sentimento de nação, impresso pelo romantismo, se inserindo na busca de novos padrões de
nacionalidade: “Ser literato, neste contexto, não era simplesmente escrever versos; mais do
que isto, a literatura era vista por eles como o campo privilegiado da construção do passado,
do presente e principalmente do futuro”271
A noção de que o sujeito interpreta o mundo com a bagagem de vida que traz, com
seu repertório cultural, pouco a pouco alavanca a ideia de que o conhecimento e o
sentido do mundo não podem ser articulados fora das linguagens. O caráter social
desta sua inexorável estruturação da mente faz com que o próprio inconsciente,
sendo linguagem, não se exima da permeabilidade social através dos traços, sinais e
cenas que o impregnam.272

O olhar desses literatos ao passearem pela cidade registra o desenho da então Capital
Federal. Eles debruçam-se sobre a cidade, voltam seus olhares para o espetáculo urbano. São
as transformações dos espaços, da rua, do pensamento, da ideologia, das crenças, da cultura,
que permitem uma mudança significativa das letras. Os boêmios desenvolvem a arte de ver,
buscando uma nova percepção da cidade.
O boêmio, ao passear pela rua, que já se ergue com sinais de modernização,
experimenta, reconstrói a cidade, o seu olhar retrata a cena urbana, e por consequência seus
indivíduos, revelando imagens que até mesmo a sociedade desconhece de si própria.
Com a modernização da cidade as pessoas ganham a rua, e o contraste entre o
indivíduo e a multidão torna-se aparente. Enquanto estava na rua, o indivíduo deixava de ser
ele mesmo, transformava-se em uma peça do sistema urbano, assumia a subjetividade que ela
era imposta, era o indivíduo pré-moldado. A rua configura-se, desta forma, como matériaprima e fonte de inspiração.
Tal interação com espaço urbano implicava diretamente na leitura da sociedade e, por
conseguinte na leitura de si próprio, uma vez que, de acordo com Yunes273, não há ato de
leitura e de conhecimento que não se dê na interação texto/leitor, pessoa/mundo. E ao se
envolver com o objeto que pretende conhecer, o olhar que dirige sobre o mundo acaba se
transformando em um foco sobre si mesmo.
Há uma relação muito forte entre os indivíduos, a sociedade e a rua. Eles interagem e
se influenciam reciprocamente. São um contínuo, uma extensão uns dos outros. A rua é o
espaço que cria a unanimidade, mas é também aquele da diversidade. A rua é o lugar
nivelador das diferenças.
Desta forma, a rua se configura como o lugar por excelência do embate paradoxal
existente entre a boemia e os burgueses. Local do capitalismo, do consumo desenfreado, mas
ao mesmo tempo local de passagem da boemia, ou melhor, de morada boêmia. Se por um
lado o ócio boêmio era oposto ao modo de vida burguês, e a boemia a maior antagonista da
burguesia, por outro temos uma burguesia que procurava no convívio com a boemia “a
fantasia tão ausente de suas vidas de comerciantes, homens de negócios ou funcionários
públicos”274 A subjetividade era, por conseguinte, construída no contato entre segmentos que
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se definiam reciprocamente. Como já dizia Ricoeur275, “no reconhecimento mútuo se encerra
o percurso do reconhecimento se si mesmo.”
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A MEMÓRIA DA ESCRAVIDÃO EM VENCIDOS E DEGENERADOS,
DE NASCIMENTO MORAES
Ana Carusa Pires Araujo (UESPI/FAPEPI)
Orientador: Professor Dr. Elio Ferreira de Souza (UESPI)
A memória pode ser constituída pessoalmente ou pela coletividade, sendo que a individual não é somente sua,
depende da construção dos grupos sociais, ou seja, existe uma relação inseparável entre memória individual e
memória coletiva, de modo que é necessário que as lembranças do indivíduo possam se identificar com as
recordações coletivas. Sendo assim, é relevante afirmar que no momento que nos lembramos de alguma situação
pretérita, é o grupo, o coletivo, que nos faz reviver o vivido. São as marcas deixadas no passado que se tornam
evidente para que o sujeito possa reconstruir sua identidade. Sendo assim, Vencidos e degenerados, publicado
pela primeira vez em 1915 e considerado um texto de grande relevância a tratar da questão da escravidão no
Brasil como temática romanesca. A narrativa inicia-se no dia 13 de maio de 1888, que é marcada por uma
comemoração da notícia da libertação dos escravos e por apresentar as condições sociais e culturais que os
negros viviam, ora em busca de reconhecimento, ora em busca de reivindicação. É a partir desse romance, que
achamos promissor analisar como a memória da escravidão é construída dentro da narrativa. Para tanto,
tomaremos por base os estudos realizados pelos autores, Frantz Fanon (2008), Édouard Glissant (2005), Maurice
Halbwachs (2006), Ecléa Bosi (2006), Michael Pollak (1992), Le Goff (2003), Joël Candau (2011), Paul Gilroy
(2012), dentre outros.
Palavras-chave: Memória. Abolição da escravidão. Vencidos e degenerados. Discurso dos negros.
La vida, como un comentario de outra cosa que no alcanzamos,
y que está ahí al alcance del salto que no damos.
La vida, un ballet sobre un tema histórico, una historia sobre un
hecho vivido, um hecho vivido sobre un hecho real.
Julio Cortázar

1 INTRODUÇÃO
Os estudos sobre a memória é um campo bastante fértil, que atualmente tem recebido
um olhar mais minucioso de pesquisadores e estudiosos de várias áreas. Ela abarca áreas das
ciências humanas, como a Sociologia, Filosofia, História, Psicologia, Literatura e se
caracteriza como multidisciplinar.
No que tange a noção de memória, Halbwachs (2006), em A memória coletiva, relata
que existe a memória individual e coletiva. A memória individual não é somente sua, depende
da construção dos grupos sociais, ou seja, existe uma relação inseparável entre memória
individual e memória coletiva, de modo que é necessário que as lembranças do indivíduo
possa se identificar com as recordações coletivas. Segundo Halbwachs (2006)
para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes
nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de
concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma
e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre
uma base comum. (HALBWACHS, 2006, p. 39)

Nessa acepção, a memória de um indivíduo advém dos grupos sociais que ele
participa, tendo dois tipos de memória (individual e coletiva), pois, a memória individual só
vai ser útil a partir do momento em que absorve o conhecimento coletivo, “onde cresce a
história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e futuro.
Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a
servidão dos homens” (LE GOFF, 2003, p. 477).
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Nessa perspectiva, pretendemos apresentar alguns episódios da narrativa romanesca,
que traduzam a memória pessoal ou coletiva como elemento de afirmação de identidades
afrodescendentes no romance Vencidos e degenerados, de Nascimento Moraes, visto que no
romance há alusão ao 13 de maio e podemos vê-la como a retomada de uma memória da
escravidão, sob uma atmosfera de festividades, de solidariedade, reconhecimento e afirmação
de identidades, de construção de autoestima da população afrodescendente.
Nossa análise permite uma discussão acerca da noção de memória individual e
coletiva, que reflete nas reminiscências de um passado histórico, onde os protagonistas são os
descendentes de escravos que buscam a afirmação de sua identidade. Essas reminiscências
estão localizadas na obra em questão, que vamos nos apoderar para este estudo.
2 DESENVOLVIMENTO
Quando nos lembramos de algo que necessariamente precisa ter a existência de
alguém e de algum acontecimento, nesse caso, temos a memoria individual, pois necessita ter
uma pessoa que participou do ocorrido, seja como ouvinte ou como participante, para que
depois se lembre do fato e possa contá-lo ou conservá-lo. Partindo desse pressuposto, é
necessário que tenha um testemunho “para reforçar ou enfraquecer e também para completar
o que sabemos de um evento sobre o qual já tivemos alguma informação” (HALBWACHS,
2006, p. 29). Michel Pollak (1992), em Memória e identidade social, define memória coletiva
como:
Acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, no imaginário,
tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ele consiga
saber se participou ou não... É perfeitamente possível que, por meio da socialização
política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de
identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa memória
quase herdada (POLLAK, 1992, p. 201).

Nascimento Moraes, “o afrodescendente mais lutador, independente, brioso e
preparado que o Maranhão já conheceu até hoje.” (SANTOS, 2011, p. 311). “Filho dos afrobrasileiros Manoel do Nascimento Moraes (herói não condecorado da guerra do Paraguai, por
ser analfabeto) e Maria Catarina Vitória.” (SANTOS, 2011, p. 311) liberta pela Lei Áurea, ele
ressignifica a memória de seus ancestrais através dos seus escritos, colocando o negro como
tema central do romance Vencidos e degenerados. “Nascimento Moraes, enquanto intelectual
negro, forja um pensamento calcado nas ideias de povo, cidadania e nação, uma vez que
materializou na forma de letra as aspirações de uma população vitimada pela herança do
cativeiro.” (BRAS, 2014, p. 43), que segundo Fanon (2008) afirma que o discurso do
colonizador é de inferiorizar o negro.
Era um combatente, posicionando-se sempre a favor dos mais necessitados. Seu
compromisso não era com o individual e, sim, coletivo, “que só dispunha de uma arma, a
inteligência, legando-nos o exemplo excepcional de uma vitória revolucionária contra o
preconceito da cor e da riqueza [...]” (MOREIRA, 2000). O negro que incomodou seus
conterrâneos através de suas críticas jornalísticas. “Preto e pobre, humilde e sem proteção,
abriu caminho a golpes de talento e pela sua bravura moral.” (MOREIRA, 2000). O poeta e
crítico literário, Nauro Machado (1996), descreve o espírito de luta do velho mestre
Nascimento:
a sua configuração mais objetiva, a sua primacial questão [...] de um homem que se
realizava agindo, lutando, e que fez da sua vontade, na força titânica de
autodidatismo feroz que a tudo se voltava e sobre tudo se detinha, revoluteando em
torno de assuntos os mais variados, sem a retilinearidade dirigida do estudo
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universitário, o leitmotiv da sua obra de escritor, sobretudo a de crítico político e
sociológico do meio que o aprisionava e do qual não quis ou não pôde fugir. José do
Nascimento Moraes era paradigmaticamente filho do povo. (MACHADO, 1996,
p.39)

Continuando a ideia de Halbwachs, ele diz que, “o primeiro testemunho a que
podemos recorrer será sempre o nosso” (HALBWACHS, 2006, p. 29). Logo, a ligação entre o
nosso testemunho e o testemunho do outro deve ser saudável para que os dois polos possam
se entender e que a situação recordada seja comum a ambos.
Bosi (2006) acrescenta dizendo que:
Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência familiares,
escolares, profissionais. Ela entretém a memória de seus membros, que acrescenta,
unifica, diferencia, corrige e passa a limpo. Vivendo no interior de um grupo, sofre
vicissitudes da evolução de seus membros e depende da sua interação. Por muito
que deva à memória coletiva, é o indivíduo que recorda. Ele é o memorizador e das
camadas do passado a que tem acesso pode reter objetos que são, para ele, e só para
ele, significativos dentro de um tesouro comum. (BOSI, 2009, p. 411).

O romance em análise apresenta fatos relacionados à espera da grande notícia de
libertação, ao comportamento dos escravos, quando souberam da sua libertação e em seguida
de sua reação ao saber que estavam libertos. Isso permite pensarmos que existe uma memória
coletiva dos anos de anteriores e posteriores à Abolição da escravatura. Sobre o dia tão
esperado pelos negros é retratado pelo seguinte fragmento:
Às oito horas da manhã do dia 13 de maio de 1888 a residência de José Maria
Maranhense, na Rua São Pantaleão, uma meia-morada de bons cômodos regurgitava
de gente. Ele, Maranhense, membro saliente do Clube Artístico Abolicionista
Maranhense, era um dos mais ardorosos e salientes cabos-de-guerra do
abolicionismo e um dos que mais se expusera pela nobilíssima causa da liberdade,
não poupando em favor dela as suas pequenas economias.
Os que lá se achavam naquela gloriosa manhã eram pessoas de diversas classes
sociais, desde o funcionário público e o homem das letras até artistas, operários
livres, não faltando vagabundos e desclassificados.
Principiara o rebuliço na noite passada, durante a qual ansiosamente esperaram que
chegasse o telegrama transmissor da grande e luminosa notícia da redenção dos
cativos, de que, há muitos dias, já se vinha falando animados todos por vigorosas
esperanças. (MORAES, 2000, p. 27).

O trecho acima reflete a harmonia de pessoas de várias esferas, que lutam por um
objetivo: o desejo de libertação dos escravos, de olhar aqueles subalternos livres, tendo uma
vida digna e respeitável.
Junto de Maranhense, estava João Olivier, um mestiço, que tinha a função de
guardador de livro em uma casa comercial. Tinha os mesmos interesses do grupo
abolicionista “foi um dos maiores elementos contra a escravidão” (MOARES, 2000, p. 32).
Com isso, percebemos que a dimensão da memória extrapola o plano individual, sendo que se
apresenta como a lembrança de um acontecimento, seja como ouvinte ou participante da
situação rememorada. Partindo dessa concepção, surge a ideia de memória coletiva, que está
ligada ao um grupo, o indivíduo interage com a sociedade, onde
nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que
se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente
nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que os outros
estejam presentes, materialmente distinto de nós, porque sempre levamos conosco e
em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 2006,
p. 30).
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Sendo assim, é relevante afirmar que no momento que nos lembramos de alguma
situação pretérita, é o grupo que nos faz reviver o vivido, pois “a memória é um elemento
essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das
atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE
GOFF, 2003, p. 476).
Michael Pollak (1992) diz que a memória pode ser constituída pessoalmente ou pela
coletividade, que a pessoa ou a personagem está inserida, podendo ter participado ou não de
tal acontecimento em determinado tempo, o grupo faz com que relembre a situação vivida.
Segundo Pollak, “há uma ligação fenomenológica muita estreita entre memória e o
sentimento de identidade” (POLLAK, 1992, p. 204). Contudo, memória é “[...] um elemento
constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que é
também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.” (POLLAK, 1992, p.204). Esse
sentimento pode ser representado na passagem em que chega a notícia da aprovação da Lei
Áurea na casa de Maranhense:
O telegrama chegou às três horas da tarde.
Os da comissão destacada no telegrafo deram o sinal convencionado, fazendo subir
aos ares girândolas e foguetes.
[...] Olivier, a um sinal de José Maria, subiu a uma cadeira, impondo a sua estatura
simpática e atraente, estendeu o braço direito, com a mão aberta, pedindo silêncio.
Súbito o burburinho estancou. O orador começou o discurso. [...]
Foi um discurso de conceitos, de pensamentos, sentimentos, que tocou ao auge de
beleza e forma, quando falou na Princesa Isabel. [...]
Maranhense não se tinha em si de alegria: a todos abraçava, atabalhadoadamente,
derramando uma verbosidade sem fim. Olivier, ufano, chega à janela e fala ao povo
que se apertava na rua estreita. Nesta ocasião rebenta um grupo de abolicionistas,
companheiros de Maranhense, rompendo violentamente a multidão. Levantou-se
novo aranzel: novos discursos, novos abraços, José Maria não se contém: lança-se,
por sua vez, à janela, e saúda os seus irmãos de luta. Vitor Castelo responde,
inflamado, fogoso, sacudindo o chapéu ao ar, num estrondoso viva à Isabel! E em
frente a casa de José Maria, e dentro dela, se erguem exaltados ânimos, entusiásticas
falas, e perene reina uma indizível e eloquente comunicação de ideias e
pensamentos, por muito tempo enfreados e subjugados.
Eram cinco horas da tarde e a cidade fulgia de delírio, ardia na febre ruidosa e
empolgante de sugestionadora alegria. Pelas ruas cruzavam-se grupos e grupos de
escravos, a gritar, loucos de satisfação; outros berravam obscenidades que, como
pedradas, iam bater nas janelas dos escravocratas: insultos soezes, ofensas terríveis,
contra a família dos ex-senhores que, temendo violências físicas, fechavam as
portas, apenas acabavam de sair os últimos libertos. (MORAES, 2000, p. 35).

Esse sentimento de euforia, de contentamento, de comemoração sobre a aceitação da
lei pode ser visto como uma forma de reconstruir a identidade de um povo tão esquecido, pois
“dizer identidade é designar um complexo relacional que liga o sujeito a um quadro contínuo
de referências, constituído pela intersecção de sua história individual com a do grupo onde
vive.” (SODRÉ, 2015, p.39).
Édouard Glisssant (2005) fala da identidade rizomática, afirmando que “o princípio de
uma identidade rizoma à existência de culturas compósitas, ou seja, culturas nas quais se
pratica uma crioulização” (GLISSANT, 2005, p. 72). Assim, as identidades negras em
diáspora possuem um caráter histórico e cultural. Atrelado a esse fator, ele afirma “como a
memória histórica foi muito frequentemente rasurada, o escritor antilhano deve “escavar” essa
memória, a partir de vestígios às vezes latentes que ele assinalou no real.” (GLISSANT, apud
FIGUEIREDO, 1998, p. 99). Essa escavação é bem visível na narrativa em questão, quando
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surge a Coronel Patusco, como João Olivier o chamava, devido às crueldades e a violência
que fazia com seus escravos.
Lousada tinha especiais e originalíssimos instrumentos de suplício, tais como: cabos
preparados com estilhaços de vidros, por onde forçadamente subiam e desciam os
escravos, até cortarem inteira e profundamente as mãos: redes com lâminas
lacerantes e pregos onde se embalavam, num horrível balanço, aqueles infelizes até
se retalharem as carnes e se rasgarem os tecidos das costas e dos flancos;
martelinhos para baterem na arcada do peito até o sangue espirrar ou golfar pelo
nariz e pela boca; espetos de ferro que se levavam ao fogo até o rubro, para
queimarem os olhos, a língua e os membros dos escravos, que endoideciam nas
prisões úmidas e sufocantes do pavimento térreo. (MORAES, 2000, p.30).

Olivier, grande cronista por ter intimidade com as palavras, possuía “uma prosa
encantadora, fluente, salpicada de notas alegres e leves, até quando tratava de fatos, por sua
natureza, graves e sérios.” (MORAES, 2000, p. 31). Em sua atuação na imprensa preocupavase bastante com a causa dos escravos, “descrevendo negras cenas de selvageria desconhecida
na capital e que se davam no interior, nas fazendas, e cujas notícias lhes chegavam por
intermédio de cartas que raríssimos amigos lhe escreviam de lá, ou que, escravos vendidos e
que vinham para a capital, contavam a tremer e espavoridos.” (MORAES, 2000, p. 32). Em
celebração a libertação dos cativos, eles saem eufóricos nas ruas da cidade, gritando,
exclamando a felicidade de estarem “livres”. Alguns revidavam a retaliação sofrida pelos seus
senhores, como podemos verificar abaixo:
Momentos depois da proclamada Lei, começou a divulgar-se a notícia de que uma
escrava ao passar pela Rua dos Afogados, dera uma bofetada numa senhora que
estava à janela. Esta senhora passara por amarga decepção: viu saírem, portas afora,
sem um adeus, desvarados pela comoção da notícia, todos os seus escravos. Dizem
os que o conheciam que era uma mulher má, sedenta de cruéis castigos, e que se
apontava, distinta, pela impiedade de sua cólera, pelo arrebatamento do gênio
irascível e impensadas ações.
A arrebatada, que lhe batera no rosto, fora uma de suas escravas. (MORAES, 2000,
p. 36).

Entre as cenas de represália, apresentaram-se também cenas que causaram o riso, a
zombaria. Há, ainda, aquelas que acarretaram ira e fúria:
Provocaram fortes gargalhadas e pilhérias picantes os inesperados cômicos que se
deram: cozinheiras que abandonaram os patrões, sem lhes apresentar o jantar; outras
que faziam compras e que se foram com o dinheiro e balde. E em muitas casas se
passaram cenas deprimentes e tristes: escravos dando expansão à raiva e ao ódio
cometeram desatinos de toda a espécie, quebrando móveis e louças, e mais objetos
que se lhes deparavam, e deixavam, a blasfemar, o teto onde tão desgraçados dias
viveram, atirando ferinos e brutos impropérios que se iam quebrar, como garrafas e
vidros, nas rotulas das janelas, nas portas, e na alma aniquilada dos infelizes ricaços
de ontem, que se viram em grande parte, pobres de um momento para outro.
(MORAES, 2000, p. 36).

Houve também aqueles que preferiram permanecer na casa dos brancos, pois a maioria
já estava com idade avançada. “Mais que os ricos, sofreram, porém, os pobres que tinham
escravos” (MOARES, 2000, p.37). Passavam várias necessidades para ter um pequeno
número de negros em casa, onde:
Pertencer à primeira sociedade era possuir, pelo menos, duas ou três cabeças de
negros. Imagina-se facilmente o desconsolo em que ficaram esses pequenos
proprietários, quando se viram, num minuto, abandonados pelos seus escravos que
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eles tinham comprado à custa de mil sacrifícios e inúmeras necessidades, aqueles
servidores que trabalhavam diariamente à chuva e ao sol expostos, e que lhes
garantiam com o produto das energias gastas o pão de cada dia. (MORAES, 2000, p.
37).

Sobre a relação entre memória e identidade, é apresentada nos estudos do historiador
francês Joël Candau (2012), que assegura que elas “se conjugam, se apoiam”, uma vez que
elas “andam lado a lado, percorrem caminhos que se bifurcam numa encruzilhada de lendas,
mitos, memórias, fatos históricos, experiências individuais ou coletivas” (FERREIRA, 2006,
p. 316) e que:
Não seria equivocado pensar memória e identidade como dois fenômenos distintos,
um preexistente ao outro? Mesmo que ontológica e filogeneticamente a memória é
necessariamente anterior em relação à identidade – essa ultima não é mais que
representação ou estado adquirido, enquanto que a memória é uma faculdade
presente desde o nascimento e a aparição da espécie humana -, torna-se difícil
consentir sobre a preeminência de uma sobre a outra quando se considera o homem
em sociedade. De fato memória e identidade se entrecruzam indissociáveis, se
reforçam mutuamente desde o momento de sua emergência até sua inevitável
dissolução. Não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca
memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos
individualmente. (CANDAU, 2012, p. 19).

A ligação entre memória e identidade é importante no sentido que ajuda a reconstruir
o sujeito, sendo que a memória individual ou coletiva se torna um elemento que ajudará na
construção de identidade, entretanto, para Halbwachs (2006), cada memória individual
engloba a memória coletiva e isso se dá no momento em que “o funcionamento da memória
individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o
indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de seu ambiente” (HALBWACHS, 2006,
p. 72), admitindo a reconstrução de seu passado a partir de peculiaridades das lembranças de
cada um. Dessa forma, “Halbwachs amarra a memória da pessoa à memória do grupo; e esta
última à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade.” (BOSI, 2009,
p. 55).
Segundo Paul Gilroy (2012), em O Atlântico negro, revela que:
No período posterior à escravidão, a memória da experiência escrava é evocada em
si mesma e utilizada como instrumento adicional, suplementar, com o qual construir
uma interpretação distinta da modernidade. Quer essas memórias invoquem ou não a
lembrança de um terror, que ultrapassa a apreensão do discurso ideal, gramatical,
elas apontam um presente para uma transformação utópica da subordinação racial.
(GILROY, 2012, p. 154).

Sobre a afirmação de Gilroy (2012) é perceptível encontrarmos no discurso de João
Olivier, um dos personagens centrais da narrativa, que se posiciona a favor dos negros, que
mesmo perseguido pelo grupo político do poder, insiste em afrontar a elite maranhense,
apresentando sua visão sobre a abolição:
- Realmente dói e compugne viver numa terra assim. Mas eu ainda não perdi as
esperanças de dias melhores. Obscuro e pobre como sou, sem aspirações, meu caro
Machado, tenho ainda fé que isto não permanecerá neste estado por dilatados anos.
O grande acontecimento de ontem, que ainda hoje se festeja, que se festejará
sempre, por causa de alta importância político-social, este acontecimento me veio a
encher de esperança o peito. A liberdade dos negros vem contribuir para o
desenvolvimento desta terra infeliz, e dar-lhes novas forças, novos elementos, novos
aspectos... Esta fidalguia barata virá caindo aos poucos e o princípio de
confraternidade virá acabar com supostas e falsas superioridades do ser, que tem
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sido um dos mais vis preconceitos da nossa existência política. (MORAES, 2000, p.
67).

As lembranças recuperadas pelas pessoas do grupo fazem parte da memória coletiva e
que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto
de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as
relações que mantenho com outros ambientes.” (HALBWACHS, 2006, p. 69). Sobre esse
ponto de vista, é perceptível observarmos a conversa entre os homens das letras, Professor
Carlos Bento e João Olivier, onde deixam claro, a decepção com acontecimentos históricos
ocorridos no final do século XIX: Abolição da escravatura e Proclamação de República:
Quando se proclamou a liberdade dos escravos eu tinha a alma cheia de esperanças.
Estava até certo ponto convencido de que nos bastaria dar um passo para atingirmos
certo grau de prosperidade e começarmos a ser felizes. A proclamação da República
ainda mais esperança me trouxe. Avigoravam-se-me as crenças e cheguei a sonhar
com um Maranhão intelectualmente e moralmente livre, a ascender como um deus!
Pois com tristeza lhe digo, bastou que transcorressem dois anos de vida republicana!
Logo me persuadi de meu erro exclamei, no desafogo de minha queixa ao ruir das
minhas ilusões, como nosso querido Gonçalves Dias:
- Que me enganei, ora vejo!
[...] Acho, porém, que infelicidade minha e sua, eu vi claramente os horizontes da
nossa terra. Eu esperava que depois do 13 de Maio, por que trabalhei tanto; depois
do 15 de Novembro, com que me alegrei bastante; esperava que houvesse uma
renovação social. Errônea ou acertadamente eu cuidava que a pública administração
com luzes mais fortes e puras, tomasse outro caminho que não esse que hoje nos
infelicita. (MORAES, 2000, p. 76).

Passados tempos depois da abolição e da Proclamação da República, os homens das
letras tinham a esperança de que com esses acontecimentos históricos, a sociedade
maranhense mudaria, mas as expectativas foram frustradas, como é descrito acima, através
das lembranças de Olivier. E para que as lembranças não se percam e sejam reconstruídas,
porque “na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar,
com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado.” (BOSI, 2009, p. 55).
Sendo assim, os indivíduos só lembram mediante o que Halbwachs chama de “quadros
sociais da memória”, permitindo a rememoração e fortalecendo a memória coletiva do que se
deseja lembrar. Bosi (2009) corrobora afirmando que:
Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma
imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de
então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de
realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a
identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de
ponto de vista. (BOSI, 2009, p. 55)

Com o passar dos tempos, as lembranças de determinados fatos vividos, serão
relembrados com a ajuda das pessoas que também vivenciaram tal situação, mesmo que não
seja de maneira idêntica do que foi vivido, mas o contato favorecerá a rememoração, pois
para Halbawachs (2006), o passado é vivido pelo presente, no momento em que existem
vivências com outras pessoas, fazendo com que a memória do indivíduo não seja pura e sim
coletiva, pois é construída em grupos de referências, que são locais em que o indivíduo já fez
parte e que participa dos pensamentos e experiências que são comuns ao grupo.
Pollak (1992) afirma que a memória coletiva é aquela que é compartilhada pelo grupo
que participa e que:
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Acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, no imaginário,
tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ele consiga
saber se participou ou não... É perfeitamente possível que, por meio da socialização
política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de
identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa memória
quase herdada (POLLAK, 1992, p. 201).

E para que uma lembrança seja reconhecida e reconstruída, os indivíduos necessitam
estar próximos dos grupos pertencentes, compartilhando as recordações, para que não possa
esvanecer a memória coletiva do grupo, podendo perguntar-se:
Que importa que os outros estejam ainda dominados por um sentimento que outrora
experimentei com eles e que já não tenho? Não posso mais despertá-lo em mim
porque há muito tempo não há mais nada em comum entre mim e meus antigos
companheiros. Não é culpa da minha memória nem da memória deles. Desapareceu
uma memória coletiva mais ampla, que ao mesmo tempo compreendia a minha e a
deles. (HALBWACHS, 2006, p. 39-40).

Com a ausência de identificação com o grupo, a rememoração não acontece, pois as
pessoas só lembram devido a relação com o grupo, que são os “quadros sociais da memória”,
pois é a partir deste que admite e fortalece a memória coletiva, estabelecendo o que deve ser
lembrado e o que deve ser esquecido. E dentro do processo de rememoração coletiva é
importante ressaltar que quando existe um maior número de pessoas no grupo, é mais fácil
relembrar as situações ocorridas, ao contrário ocorre com um menor número de indivíduos,
que se torna mais difícil lembrar-se do que foi vivido.
E no processo de rememorar encontram-se a memória individual e a memória coletiva,
portanto se a “memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um conjunto
de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do grupo”
(HALBWACHS, 2006, p. 69), pois quanto maior for o número de indivíduos no grupo,
melhor será para que a sua memória seja preservada, bem como a do grupo também. João
Olivier representa o grupo. É ele que fala sobre as condições da capital e denuncia os
problemas causados desde a libertação dos escravos. Em outra conversa com Bento,
esclarece:
De 13 de Maio para cá começou o Maranhão a decair materialmente, não por falta
de braços como vulgarmente, erroneamente, se propala por aí de toda a região
brasílica; que nunca nos faltaram braços, nem os podia faltar num país que conta
dezoito milhões de habitantes, no mínimo de aproximação numérica. Começou a
decair, a empobrecer, porque em grande parte não entendiam de lavoura e de criação
os que acudiam aos honrosos qualificadores de lavradores, agricultores e
fazendeiros. (MORAES, 2000, p. 81).

Como Olivier afirma, O Maranhão começou a decair materialmente desde o 13 de
Maio, mas não por falta de braços, e sim, pela ausência de mão de obra para trabalhar nas
fazendas. Diante disso, ele rememora a relação entre os feitores e escravos:
Quem trabalhava, quem representava a ciência e a arte de lavrar era o feitor, esse
homem terrível e bom, perverso e leal, a um tempo, porque só se pode considerar
por duas faces, pela do senhorio a quem servia, e pela do escravo, que lhe obedecia.
O feitor é uma das figuras mais importantes e culminantes daquele período cujas
consequências tão funestas num têm sido presentemente a última palavra. Quando
adoecia, na aspereza do serviço quotidiano a que presidia, as desgraçadas vítimas
respiravam mais à vontade, mas o proprietário ficava numa inenarrável aflição,
sentindo a desordem que se fazia em breves dias em toda a tarefa, sentindo o esfriar
da labuta brutal, empalidecendo ao descobrir na fisionomia do escravo visíveis
sinais de íntima satisfação. (MORAES, 2000, p. 82).
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Olivier era um intelectual que estava à frente de seu tempo e um abolicionista que
conhecia a sociedade da época. Sabia de tudo que acontecia na cidade e sempre recorda os
fatos daquele lugar que em conversa com seus amigos. A esse fator, faz com a memória
apareça, seja individualmente, seja coletiva, tornando a noção de tempo imprescindível para à
lembrança.
Segundo Halbawachs (2006) o tempo se faz presente no momento em que o indivíduo
recorda um determinado período vivido, fazendo ressignificar uma lembrança, sendo que esta
pode ser lembrada com mais propriedade no momento em que aconteceu o vivido, o que
Halbawachs chama de “localização temporal de um fato.” E acrescenta, dizendo que “não
deixa de ser verdade que, em grande número de casos, encontramos a imagem de um fato
passado ao percorrermos o contexto do tempo – mas, para isso, é preciso que o tempo seja
apropriado para enquadrar as lembranças.” (HALBWACHS, 2006, p. 125).
Diante disso, o tempo é visto no romance Vencidos e degenerados como maneira de
recuperar os fatos através da memória, fatos esses que podem refletir em várias situações,
como lembrar de algo que teve uma grande significação, como a Abolição da escravatura e
suas consequências.
3 CONCLUSÃO
Como dito anteriormente, a lembrança é sempre resultado do coletivo, no momento
que necessita do grupo de referência para lembrar o passado, bem como a maneira que se
relacionava com pessoas do grupo. Isso Halbawachs (2006) chama de apego afetivo, enquanto
que o desapego está ligado ao esquecimento, afirmando que “esquecer um período de vida é
perder o contato com aqueles que nos rodeiam” (HALBWACHS, 2006, p. 32) Logo, nos
grupos está a lembrança do quadro de referência, inseridos no espaço-tempo, seja no presente
ou passado, fazendo que memória trabalhe em busca do reconhecimento e reconstrução.
O romance Vencidos e degenerados, considerado um texto de grande relevância a
tratar da questão da escravidão no Brasil, como temática romanesca, deixa marcas de uma
memória coletiva, uma vez que remonta a história da libertação dos escravos, a comemoração
dos cativos quando receberam a notícia, a descrição de como eram tratados pelos seus donos,
até os impactos causados pela frustação de não ter respostas positivas com os acontecimentos
históricos, pois não emanciparam o negro da condição de pobreza e do preconceito racial.
A questão do negro, evidenciada em casos ocorridos durante a escravidão ou
imediatamente após o processo de abolição, é abordada constantemente na narrativa,
o que era uma marca da personalidade do próprio autor: denunciar o preconceito,
lutar contra ele e reafirmar o papel do negro na sociedade. (CARDOSO, 2013, p.
130).

Com isso, podemos perceber que a obra é carregada da memória da escravidão, dando
voz e vez ao negro, preocupando-se em descrever, a condição do afrodescendente em uma
sociedade preconceituosa. Os personagens abolicionistas, citados neste artigo, como
Maranhense, Olivier eram engajados com a abolição da escravatura e preocupados com o
destino dos libertos, que estava sempre reivindicando os direitos dos negros, que “batiam de
frente” com a elite e a favor de uma sociedade justa e igualitária, logo, a memória coletiva é
partilhada pelo grupo que os sujeitos estão inseridos.
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A FIGURA DO REI USURPADOR NA POLÍTICA DA PEÇA HAMLET
Adelson Oliveira Mendes276
Resumo: A usurpação do rei Cláudio o faz chegar ao poder da coroa na Dinamarca. Tendo por referência a obra
Gertrudes e Cláudio, de Updike, essa característica de usurpador tornou-lhe possível conquistar, através da
inveja originada durante sua juventude pelo seu então assassinado irmão Rei Hamlet, tudo o que lhe pertencia,
exceto seu filho, príncipe Hamlet. A usurpação, o fratricídio e a dualidade com seu sobrinho colocam a ideação
de Cláudio como um ato maquiavélico de governo. A consciência de tal feito no personagem apresenta o rei
usurpador dentro da teatralidade shakespeariana a agir de forma estratégica e com comportamentos duvidosos,
ao ponto de seus ímpetos estarem disfarçados. Na peça Hamlet, notamos o envolvimento de Cláudio com a
covardia, seu lado sombrio e o papel vingativo, que resultam no conflito entre o comportamento megalomaníaco
anterior e própria da preservação da ideia de conquistador e usurpador do reino – e a acomodação da função de
rei com as atribuições servis de harmonizar e preservar a estabilidade de seu reino. A sua posição enquanto um
indivíduo estratégico, ambicioso, desleal é a justificativa para o confronto direto com seu sobrinho, que por sua
vez também tem seu lado vingativo e estratégico. O limite que foi imposto entre ambos para a decisão das ações
e as protelações por parte do príncipe fez com que tamanho triste final fosse notável quando o encontro brutal foi
possível.
Palavras-chave: Inveja; Usurpador; Fratricídio; Cláudio; Hamlet.

Na teoria pierciana, pode-se dizer que todas as pesquisas e trabalhos desenvolvidos
sobre a peça Hamlet, de William Shakespeare, através das asserções que são impostas dentro
dos mais variantes contextos da obra, serão sempre originais, espontâneos e livres. Visto que,
qualidades não serão poupadas dentro de cada trabalho e notaria essas diversas qualidades
dentro da crítica literária, quando passam a desenvolver ideias sobre tal trabalho. Dentro dos
mais variados aspectos que se pode trabalhar a peça Hamlet e suas personagens, a
característica de cada uma das personagens, como: a opressão sobre as personagens
femininas, a honra dos súditos para com o rei e seu poder, os níveis de obediência de cada
pupilo, etc. Dentre tantos, abordará aqui a questão política e suas influências sobre o
indivíduo que diretamente a pratica, na ânsia de obter poder absoluto.
Nas mais variadas possibilidades de se trabalhar a obra shakespeariana Hamlet, será
focada aqui a personagem rei Cláudio. Dentro desse contexto, a figura de usurpador do rei
Cláudio que permeia sobre a peça de William Shakespeare, no decorrer desse texto, será
discutidos considerando-se os argumentos da crítica política, de: Niccolò Maquiavel e Platão.
O rei Cláudio, como se pode notar, é uma das maiores forças dentro da peça. Tal força, além
do papel extraordinário que exerce durante a peça é reconhecida com mais benevolência ao
buscar a obra Gertrudes e Cláudio, do autor John Updike, quando o mesmo faz uma leitura
no intuito de relatar o passado das principais personagens escrita por Shakespeare em Hamlet.
É partir desses argumentos apresentados por Updike, no qual serão citados no decorrer desse
texto, que se observa a origem da ambição de poder da personagem rei Cláudio e que, através
do sentimento de inveja, comete o fratricídio.
Algumas passagens apresentadas por Updike fornecem algumas pistas do princípio da
decisão do rei Cláudio para usurpar o poder dinamarquês. Quando o autor menciona que o rei
Rorik, pai da rainha Gertrudes, divide algumas de suas terras a Hamlet (Horwendil) e Cláudio
(Feng), nota-se uma exaltação de Hamlet lembrando-se que, nesse tempo, a personagem
Hamlet ainda não era rei dinamarquês, fato que ocorreu apenas quando o rei Rorik faleceu e a
desvalorização para com Cláudio.
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Rorik havia presenteado Horwendil e seu irmão com propriedades senhoriais
adjacentes a duas horas dali, em direção ao interior. A de Feng era a menor, com
apenas noventa servos, embora os dois irmãos houvessem corrido os mesmos riscos
e passado pelas mesmas provações nas Costas da Noruega e Suécia (UPDIKE, 2001,
p. 21).

No intuito de reforçar essa ideia de origem do sentimento de inveja já internalizada no
personagem Cláudio, em Gertrudes e Cláudio, é necessário que se tome nota de outra
passagem da obra, no qual Cláudio (Feng) e Gertrudes conversam sobre a situação de
diferença financeira entre o rei Hamlet e o próprio Cláudio.
“Meu destino”, disse Feng, com certa impaciência, “é ser sempre visto como uma
versão menor de meu irmão. Por isso vivo viajando para lugares onde tal
comparação não seja feita. Imaginei que, ao se casar com a filha do rei Rorik, ele
estaria ganhando mais uma oportunidade de comparar desfavoravelmente a minha
fortuna com a dele” (UPDIKE, 2001, p. 55).

A dualidade presente no então rei Cláudio na peça Hamlet, é algo que, aos olhos
interpretativos de boa parte da crítica literária, através de tamanha ideação diante de sua ânsia
em obter poder, deixa uma visão de um rei vilão. Dentro dessa teatralidade shakespeariana,
nota-se, na personagem rei Cláudio, sua luta para conquistar poderes, mesmo que de forma
usurpada e a busca para adaptar a sociedade em que convive e todos que o cercam de acordo
com sua vontade. Dentro desses contextos aqui mencionados é possível reconhecer pontos
positivos na personagem rei Cláudio, nos quais os pratica para manter o poder usurpado.
Sobre esse princípio, Maquiavel confirma-o dizendo:
Pode-se, ainda, de cidadão privado tornar-se príncipe de dois modos que não devem
ser atribuídos totalmente à sorte ou à virtude, não me parece justo deixá-los de lado,
ainda que de um deles se possa falar mais amplamente quando se tratasse das
repúblicas [...] uma vez investido nesse posto, tendo deliberado tornar-se príncipe e
manter, pela violência e sem dever obrigações a outros [...] (MAQUIAVEL, 2006, p.
40).

Nessa perspectiva de conhecimento da personagem rei Cláudio, pode-se mencionar
toda sua história envolvendo a conquista do poder, tendo Updike como referência principal.
Sob essa referência, pode-se argumentar que, mesmo cometendo o ato de fratricídio, foi uma
tentativa de igualar-se a imagem de rei que seu irmão possuía. Harold Bloom tece um
comentário sobre a personagem “Cláudio é apenas um Maquiavel de terceira categoria”
(BLOOM, 2004, p. 70). Quando na obra O Príncipe, de Niccolò Maquiavel, percebe-se de
fato que o então rei Cláudio na peça Hamlet, de Shakespeare, conquistou tal poder na
tentativa de possuir tanto poder e respeito quanto o rei Hamlet. Porém, Maquiavel menciona
que mesmo o indivíduo não conseguindo tal bem feitoria, que ele possa pelo menos sentir o
odor de tal igualdade.
Porque, trilhando os homens sempre as estradas batidas pelos outros e procedendo
em suas ações por imitações, não sendo possível seguir fielmente as sendas alheias
nem alcançar a virtude do que se procura imitar, um homem prudente deve agir
sempre pelos caminhos percorridos por grandes homens e imitar aqueles que foram
excelentes, de modo que, não sendo possível chegar à virtude destes, pelos menos
que consiga dela sentir algum odor (MAQUIAVEL, 2006, p. 28).

De acordo a citação acima de Maquiavel, deduz-se que, o personagem rei Cláudio
conseguiu tamanho feito, mesmo indo contra as regras religiosas da época e que persistem até
a modernidade, como diz Freud, “amarás a teu próximo como ti mesmo” (FREUD, 1974, p.
130), porém, sabe-se que na época em que a peça Hamlet foi escrita, o nível de violência era
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altíssimo, era matar ou morrer. Pode ainda dizer sobre o assassinato que Cláudio teve mais
impulso quando descobre que o rei Hamlet sabia de seu envolvimento com a rainha
Gertrudes, “tu e Gertrudes julgam de todo embotados pelo peso da coroa, me diziam que algo
estava errado; melhor dizendo, que havia algo a mais” (UPDIKE, 2001, p. 150).
Platão em seu livro três de A República, diz: “com respeito aos deuses, os discursos
que cumpre fazer e não fazer, desde a infância, a homens que deverão honrar os deuses e seus
pais, e levar em grande conta a amizade mutua.” (PLATÃO, 1965, p. 147). Porém, o rei
Cláudio não possuía tais dons, um deles e creiamos ser um dos principais, que conduz a
integridade e seus ímpetos: a prática religiosa, o que reforça o talento de Shakespeare, o
mesmo não deixava claro em suas peças influências especificas de religiões e muito menos de
política. A inveja do personagem rei Cláudio, como se sabe, foi um impulso para o ato de
fratricídio e logo após usurpar a coroa, faz-se mencionar a vontade absoluta do personagem
em apossar tudo que pertencia a seu irmão. Maquiavel diz que devemos imitar alguém para
que podemos ao menos aproximar-nos dessa pessoa. Platão diz que os indivíduos maus e
covardes nunca podem ser imitados. Talvez o rei Cláudio fizesse uma coisa que de acordo
com Platão é o correto, imitar alguém que é exemplo. Várias imitações da personagem rei
Cláudio têm hoje na modernidade/contemporaneidade. Diz Platão,
Nem, ao que parece, os indivíduos maus e covardes que praticam o oposto do que
dizíamos há pouco, que se rebaixam e se ridicularizam uns aos outros, e proferem
termos vergonhosos, seja na embriaguez, seja a sangue frio; nem todas as faltas de
que se tronam culpadas semelhante gente, em atos e em palavras, para consigo
própria e para com os outros. Penso que não se deve também acostumá-los a
contrafazer a linguagem e a conduta dos loucos; pois é preciso conhecer os loucos e
os maus, homens e mulheres, mas não fazer nada do que eles fazem e tampouco
imitá-los (PLATÃO, 1965, p. 162).

A dualidade é tão presente na personagem rei Cláudio, que seus ímpetos são bastante
duvidosos, enquanto posição de portador da coroa. Essa incapacidade de Cláudio ao que tange
sua integridade pessoal já é bem destacada apenas ao adotar-se sua posição de usurpador.
Enquanto a posse do rei Cláudio à coroa dinamarquesa, o que muitos dizem ser de forma
usurpadora e através de crimes, Platão diz que: “acrescentemos que as regras são nocivas a
quem as ouve; todo homem, com efeito, perdoar-se-á à própria maldade, se estiver convicto
de que fez tão somente o que fazem e fizeram” (PLATÃO, 1965, p. 156). Tal citação aqui
mencionada, de Platão, justifica o ato violento do rei Cláudio como uma prática social
recorrente e legitima para se estabelecer no cenário social. Em relação a esse comportamento
da personagem rei Cláudio, pode deduzir que sua dualidade prenuncia uma forma de lidar
com as ações usurpatórias em meio a um ambiente de competição, inveja e modelos de
conquista e contexto muito próximo a nossa contemporaneidade.
Ao que tange as estratégias de Cláudio na tomada da posse da coroa, percebemos que
um pensamento político é bastante destacável quando o mesmo, não deixando de ressaltar
aqui sua capacidade de apossar-se de algo que possivelmente não o pertença, traça uma ação
regular na sociedade contemporânea que compactua uma incapacidade política notável.
Ademais, é notório que, ao passo que comete crimes para atingir o poder e ser de algum modo
venerado, mesmo que alguma passagem se apresente de forma desumana, ele ao que tange
esses aspectos apresentados na obra se impõe como força concernente a se justificar pela
violência. Maquiavel, em sua obra, O Príncipe, destaca um capítulo conveniente de ser citado
aqui: Daqueles que conquistaram principados por meio de crimes.
Entretanto, sua exacerbada crueldade e desumanidade, com infinitas perversidades,
não permitem que ele seja celebrado entre os homens mais insignes [...] Por isso
deve-se notar que, ao ocupar um estado, o ocupante deve considerar todos aqueles
danos que lhe é necessário causar, praticando-os todos de uma só vez para não ter de
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renová-los cada dia e poder, sem repeti-los, dar segurança aos homens e conquistálos com benefícios (MAQUIAVEL, 2006, p. 41, 43).

Pode-se perguntar se a visão do rei Hamlet como importante, temido e respeitado,
concedida por Cláudio reflete-se no resto do reino. Sabido aos demais da aproximação de
Cláudio do reino dinamarquês, na tentativa de apossar-se dos bens do rei, porque os súditos
não o comunicaram sobre tal fato? Por que, por exemplo, Polônio277 e outros súditos, não
comunicaram ao rei Hamlet sobre a suposta e real tentativa de aproximação do usurpador? O
filósofo Platão, menciona as consequências graves quando cidadãos erram na comunicação
com seu líder, não apenas nesse caso, mas em outras infinitas possibilidades.
E se compete a alguém mais mentir, é aos chefes da cidade, para enganar, no
interesse da cidade, os inimigos ou os cidadãos; a qualquer outra pessoa a mentira é
proibida, e declararemos que o particular que mente aos chefes comete uma falta da
mesma natureza, porém, maior que o doente que não conta a verdade ao médico, que
o aluno que oculta ao pedótribo as suas condições físicas, ou o marinheiro que ilude
o piloto sobre o estado do barco e da tripulação, não o informando do que faz ele
mesmo ou um de seus camaradas (PLATÃO, 1965, p. 152).

A distância do rei Hamlet, a solidão de Gertrudes foram oportunidades que aos olhos
ambiciosos de Cláudio, se tornaram excepcionais para apossar-se dos bens do irmão: “E,
como o rei passa tanto tempo longe de casa, ampliando seus territórios e combatendo os
noruegueses, talvez ele perca as ocasiões oportunas” (UPDIKE, 2001, p. 44). Essa desordem
na forma do reino e da vida dos que comandavam esse reinado, tornou as coisas mais fáceis
dentro das estratégias de Cláudio a adaptar tudo ao seu modo, as tornando fáceis demais para
sua incontrolável ambição de poder. Ao consultar Maquiavel, nota-se um personagem
incontrolável pela ambição e que, na oportunidade apresentada é notável em Gertrudes e
Cláudio e Hamlet, a ação da personagem Cláudio.
E, examinando as ações e a vida deles, não se vê que tivessem outra coisa da sorte
senão a oportunidade que lhes ofereceu meios para poder adaptar as coisas da forma
que melhor lhe aprouvesse. Sem essa oportunidade, a força de seu ânimo ter-se
apagado e, sem essa virtude, a oportunidade teria surgido em vão (MAQUIAVEL,
2006, p. 29).

A facilidade do rei Cláudio de apossar-se da coroa e da rainha foi bastante notável, a
capacidade do então rei é tão astuta que o príncipe Hamlet o chamará de “mãe”, pois após o
casamento com a mãe do príncipe, o rei Cláudio torna-se a mesma carne com a esposa. Frank
Kermode diz: “mais tarde chamará Cláudio de “mãe”, desgostoso com a ideia de Cláudio ser
uma mesma carne com Gertrudes, como em sentido diverso ele mesmo é [...] agora
caracterizada não pela felicidade do amor verdadeiro, mas por seu oposto, a repugnância do
incesto” (KERMODE, 2000, p. 165).
Sendo o rei Cláudio, na peça Hamlet, considerado um usurpador, é visto também que
sua forma de governar, possui o poder absoluto, acima de seus súditos. Perceptível em O
Príncipe, de Maquiavel, uma das coisas que tornariam o domínio de um principado possível
seria que o ocupante viesse a residir em sua cidade de comando, o que para o rei Cláudio não
foi tão difícil, ressaltando algumas dificuldades e a maior de todas, seu conflito com o
príncipe Hamlet. Ao contrário do rei Hamlet, Cláudio cumpre a tarefa explicado por
Maquiavel.

Na versão de John Updike, há uma ideia do envolvimento de Polônio ao assassinato do antigo rei Hamlet.
Pode-se daí emergir uma suposição da capacidade de estratégias políticas do então rei Cláudio, ao fazer de
Polônio seu súdito fiel.
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Isso porque, estando no local, pode-se ver como surgem as desordens e rapidamente
reprimi-las. Não estando no local, delas somente se toma conhecimento quando já
alastradas e sem solução. Além disso, a província conquistada não é saqueada por
teus funcionários. Os súditos ficam satisfeitos porque o recurso ao príncipe se torna
mais fácil e, por isso, tem mais razão para amá-lo, querendo ser bons, e para temêlos, caso queiram agir de outra forma. Quem do exterior pretendesse atacar aquele
Estado teria por ele mais respeito. Por isso é que, habitando nele, é muito difícil que
o príncipe venha a perdê-lo (MAQUIAVEL, 2006, p. 16).

Maquiavel ressalta outra parte importante, ao que parece ser o cerne da ideia de
tentativa do rei Cláudio em manter o poder de forma usurpadora. Ele não possuía poder de
liderança para manter todo o império dinamarquês ao seu modo de governança, pois para um
exercício de um verdadeiro rei existir, faz-se necessário a participação direta do povo, fato
esse que não era possível pela forma absoluta do rei Cláudio manter o seu poder. A usurpação
do rei Cláudio é incontestável, parte desde os princípios morais aos de capacidade intelectual
de um verdadeiro rei no âmbito da coroa. Continuar no pensamento maquiavélico dentro
dessa perspectiva é comprovar a ambição do rei Cláudio, ambição que não se mede pela
capacidade administrativa, mas pela ânsia de sabotar o terreno alheio ou no intuito de
enfraquecê-lo para tomá-lo.
Deve-se apenas prestar atenção para que não adquiram muito poder e muita
autoridade, podendo facilmente o conquistador, com suas forças e com o apoio dos
mesmos, enfraquecer aqueles que ainda são fortes, a fim de tornar-se senhor
absoluto daquela província. E quem não administrar bem esta parte, cedo perderá o
que tiver conquistado e, enquanto puder mantê-la, terá infinitas dificuldades e
aborrecimentos (MAQUIAVEL, 2006, p. 17).

Maquiavel (2006, p. 29) acrescenta que “aqueles que, como esses, por vias virtuosas
se tornam príncipes conquistam o principado com dificuldades, mas com facilidades o
conservam”. Pensamento que, ao aplicar-se à personagem rei Cláudio, é indiscutivelmente
oposto. Como citado anteriormente, o então rei Cláudio não teve grandes dificuldades para
conquistar o poder da coroa, mas sim manter esse poder sabendo de toda sua trajetória para o
alcance do mesmo. Os deslizes do rei Cláudio perante a conservação do reinado são
justificáveis ao olhar o pensamento maquiavélico, quando diz “por isso, há grandes
dificuldades para levar adiante seus projetos, e todos os perigos se apresentam na fase da
conquista do poder, sendo conveniente que os superem com a virtude” (MAQUIAVEL, 2006,
p. 31).
Quando analisados o comportamento do rei Cláudio, pode-se notar diante os seus
ímpetos duvidosos, por exemplo, a falta de virtude na personagem, ou seja, dentro do
pensamento maquiavélico a personagem rei Cláudio nunca conseguiria superar os perigos que
surgiu no início de seu poder, por exemplo, superar sua própria culpa diante da
monstruosidade do ato de fratricídio o que, de modo aceitável, justifica sua incapacidade de
ação por condenamento divino por uma sutil autocensura encontrada na peça. Os perigos
decorrentes desse poder, como a sua própria morte, derivam ao aprisionamento de Cláudio no
circulo da culpa e do crime, não superando tal fase passa a não se tornar exemplo de virtude.
A personagem rei Cláudio procura a todo custo manter suas feitorias sobre segredo de
Estado, em relação ao povo. Entretanto, o rei Cláudio tinha uma incapacidade de tomar uma
decisão sábia e concreta diante da culpa. Perante o tamanho perigo corrido diante a situação
de ser descoberto por mais alguém além do sobrinho, o príncipe Hamlet, o rei Cláudio
precipita-se e envia o sobrinho à Inglaterra, para ser assassinado.
Mandei busca-lo, e procurar o corpo.
Que perigo, deixa-lo assim à solta!
No entanto, não podemos castiga-lo:
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Ele é querido pela multidão,
Que não segue a justiça, mas os olhos,
Vendo apenas o peso do castigo
Nunca o do crime. Para sossegá-la,
Esta partida deve parecer deliberada e calma decisão [...].
A embarcação está pronta, o vento sopra favorável,

Companheiros à espera, e de partida para a Inglaterra
(SHAKESPEARE, 2004, p. 259, 261).

A confiança que o então rei deposita em seus súditos Rosencrantz e Guildenstern é
negligente, visto que antes os mesmos já haviam demonstrado pouca habilidade para lidar
com o príncipe Hamlet ao tentar descobrir o motivo da sua loucura, é óbvio que um rei, nesse
caso, não deva contar vantagens, principalmente quando o ato envolve tamanha maldade e
não é executado por si próprio, entretanto a sua escolha pelos executores não foi acertada. A
frustração maior é perceptível quando o rei toma conhecimento da volta do príncipe a
Elsinore e sua outra decisão tomada para eliminá-lo, notável no final da peça quando encobre
em tamanha tragédia, pela incompetência do rei e sua fragilidade diante de suas ações.
Se ele abandona a viagem e pretende
Não mais fazê-la – eu hei de conduzi-lo
A certa empresa que já tenho em mente,
Na qual ele terá de sucumbir.
Dessa morte não pode haver censura;
E a sua própria mãe estará de acordo

Em chama-la acidente (SHAKESPEARE, 2004, p. 280).

O caráter na personagem rei Cláudio é tão dissimulado que se pode notar quando o
mesmo, diante de sua responsabilidade da morte do seu pupilo Polônio, nega diante de
Laertes sua culpa. Como visto em Hamlet, a intenção de Polônio diante de sua ousadia em
espionar o príncipe Hamlet em um diálogo com sua mãe, a rainha Gertrudes, foi também com
a intenção de manter o rei informado sobre o que possivelmente levou o príncipe à loucura.
Enfim, tamanha falsidade do rei Cláudio é perceptível em uma passagem shakespeariana.
Agora falas como um bom filho e um cavalheiro.
Que não me cabe a culpa nessa morte,
E que ela me causou profunda mágoa,
Penetrará tão claro em teu juízo

Como o dia que surge ao teu olhar (SHAKESPEARE, 2004, p. 272).
O sentimento de luto, ao que mais parece não existir na personagem rei Cláudio ou o
companheirismo em momentos difíceis, é sem dúvida, uma forma de exemplo humilde. Parte
desse ponto também a não capacidade do rei Cláudio diante da coroa, quando o príncipe no
tributo da recente morte de seu pai, rei Hamlet, mesmo sendo o atual rei o próprio assassino,
mostra que nesse caso e em outras situações iria também portar-se da mesma forma. Um
ombro amigo em momentos de dificuldades é essencial para que pelo menos possa pensar.
Cláudio tenta ao aconselhar Hamlet de forma brusca e incapaz, fornecer-lhe oferta de poder,
poder que, na verdade pertencia ao príncipe, por ser o herdeiro mais próximo ao trono. O
então rei, na tentativa de confortar o príncipe, acaba revelando seu lado também desumano,
troca a tentativa de tranquilizar o espírito e oferece-lhe poder material, logo em seguida
apresenta-se a dualidade de seu comportamento.
Mas, bem sabes, teu pai perdeu o pai;
Esse perdeu o dele; essa é a cadeia
De deveres filiais, que por seu turno,
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Cada qual vai sofrendo. Mas manter-se
Em obstinado luto é teimosia
De ímpia obstinação; é desumano; [...],
Lança por terra essa tristeza inútil,
Pensa em nós como um pai: pois saiba o mundo
Que és o herdeiro mais próximo do trono;
E que não é menor o nobre afeto
Que aquele que um pai dedica ao filho,

Que eu te dedico (SHAKESPEARE, 2004, p. 154, 155).

Em um momento no ato III, cena I, o rei Cláudio, junto ao súdito Polônio, decide
bisbilhotar o príncipe Hamlet a fim de descobrir o real motivo de sua loucura, usando Ofélia
como isca. Entre o diálogo do príncipe com Ofélia, o rei Cláudio, escondido atrás de uma
cortina comenta a parte e assume seu lado monstruoso e dissimulador.
Isso é verdade.
Como me ferem a alma essas palavras!
A face da rameira, embelezada,
Não se torna tão feia às suas tintas
Quanto os meus atos diante das palavras
Que uso pra mentir e disfarçar-los.
Oh, dura carga! (SHAKESPEARE, 2004, p. 217).

Um fator importante e que talvez tenha tido efeito sobre a postura e comando do rei
Cláudio foi à decisão de manter o sobrinho dentro do reino, com seu comportamento mais que
duvidoso. Talvez tamanha confiança em sua decisão advenha da proteção do cargo que ocupa
e da certeza da ocultação do ato. Em relação a isso, Barbara Heliodora (2004, p. 139),
confirma a distância da possível vingança hamletiana quando menciona: “seria inaceitável
que um príncipe matasse um rei sobre o qual não recaía qualquer suspeita e depois
proclamasse que o havia feito por vingança”. Heliodora reconhece o caráter perverso no
personagem rei Cláudio, em sua obra Reflexões Shakespearianas, na qual faz algumas
reflexões e comparações acerca do personagem rei Cláudio e afirma também sobre sua
atenção à lastimável corrupção feita pelo mau governo sobre o Estado.
As dezenas de imagens de podridão, proliferação desordenada de ervas daninhas, de
cancros, de degenerescência e putrefação nascem da ocupação do trono por um
assassino – que, à traição, com um veneno derramado no ouvido do monarca
adormecido que se espalhou por suas veias, matou o rei – e voltam nossa atenção
para a corrupção no Estado que nasce com o mau governo (HELIODORA, 2004, p.
138, 139).

Heliodora (2004, p. 138) também menciona que, “Cláudio, o Rei, é um antagonista
impressionante, uma força e uma inteligência que corporificam o mal”. Ainda menciona o
processo de usurpação no antagonismo das peças shakespearianas.
Ao longo de toda a sua carreira, Shakespeare deixará claro seu conceito de bom
governo: aquele que zela pelo bem da comunidade. O bom governante é o que
atende os interesses de seus súditos; o mau governante será sempre aquele que sonha
com o poder e seus privilégios (HELIODORA, 2004, p. 244).

Segundo Amora (2006, p. 156), “Hamlet compara o rei Cláudio a um sátiro”. O
interesse humano rege apenas em torno daquilo e daqueles que lhe favorece, ou por indicação,
por conquista sem mérito e até por usurpação de maneira que tenha que matar ou não. O rei
Cláudio pagou por seu comportamento perigoso, por seus erros e desatenções. Embora a
personagem rei Cláudio pudesse ser bem retratada dentro da perspectiva amorosa, o amor pela
rainha é um dos grandes motivos que o levaram a cometer fratricídio e apossar-se da coroa
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dinamarquesa, levando em conta a obra Gertrudes e Cláudio, de Updike, até mesmo nesse
critério tem-se que observar a rainha como posse de Cláudio ao final da peça. Como
mencionado por Kermode (2000, p. 182), “Cláudio é maravilhosamente retratado, mas
permanece um tirano e usurpador culpado”. Maquiavel também fornece termos para retratar
um verdadeiro usurpador, como na citação acima feita por Heliodora, que corporifica o mal.
Não se pode, por outro lado, chamar virtude matar seus concidadãos, trair os amigos
[...] esses modos podem levar a conquista do poder, mas não à glória [...], entretanto,
sua exacerbada crueldade e desumanidade, com infinitas perversidades, não
permitem que ele seja celebrado entre os homens mais insignes (MAQUIAVEL,
2006, p. 41).

Defender o personagem rei Cláudio como usurpador não é tão complexo, porém,
atribuir um posto de usurpador apenas a um personagem é adotar paralogismos com relação à
obra Hamlet e não entender as idiossincrasias shakespearianas tanto como um reflexo do
tempo em que a obra foi escrita como a contemporaneidade servindo de suporte para a sua
permanência em todos os níveis da crítica. O tema aqui discutido não se restringe apenas ao
personagem rei Cláudio, mas entender as variadas possibilidades de identificar, relatar e
criticar as usurpações contemporâneas. Mesmo após anos de mudança do estilo político
presente na época de Shakespeare, parecem ainda não termos despregado totalmente daquele
estilo, pois há resquícios e tais não podem passar em branco, como dizem: vivemos na era
democrática, onde o poder se faz com a participação do povo. O usurpador perpassa desde um
presente “ganhado” até uma esfera política. Assim caracterizamos o personagem rei Cláudio,
primeiro ganha terras dadas pelo antigo rei dinamarquês, pai de Gertrudes, depois, insatisfeito
com seus bens, decide-se apossar do que não foi lhe dado por direito: o Estado.
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A RESSIGNIFICAÇÃO DISCURSIVA NO ESPAÇO HUMORÍSTICO
TELEVISIVO BRASILEIRO
Everaldo dos Santos Almeida278
Roberto Max Louzeiro Pimentel279
Resumo: Análise do discurso humorístico televisivo brasileiro, implicâncias e relações linguístico-históricoculturais dos falantes em decorrência da concepção sociológica da linguagem a partir dos bordões veiculados
pela programação de entretenimento. Estudo cultural e semiótico do humor na televisão capaz de influenciar a
configuração da Língua Portuguesa a partir da ressemantização da linguagem tendo os bordões como
instrumento de uso. Relação dialógica entre a linguagem humorística e o sujeito na (re)construção dos sentidos
linguísticos a partir da interação verbal, por meio da qual surgem novas formas de dizer e de significar, fazendo
com que o resultado seja mais que uma palavra. Pesquisa qualitativa não intervencionista baseada em dois eixos
intitulados Seleção, escolha dos bordões, e Análise de Conteúdo, categorias simbólicas dos bordões e suas
relações com a sociedade, cultura e a linguagem. Os signos culturais são dotados de sentidos, tornando-se parte
da unidade da consciência verbal e coletivamente constituída, sendo a linguagem a representante dos aspectos
transformacionais da sociedade. Propõe uma nova abordagem acerca do entendimento dos estudos da linguagem
e suas metodologias de ensino em contextos pós-modernos.
Palavras-chave: Humor televisivo. Linguagem. Significação.

1

INTRODUÇÃO

Com a evolução e sofisticação dos meios de linguagem, o homem passou a conviver
com uma nova dimensão do que seria interagir socialmente tanto por meio dos mecanismos
dialógicos quanto por seus aparelhos de divulgação e difusão de mensagens. Assim, a pósmodernidade precisou reinventar os conceitos de comunicação através de uma linguagem
representativa e simbólica de seu tempo agregando, concomitantemente, evolução temporalespacial.
Por estes expedientes, a trajetória do presente estudo é analisar o humor, sua história
cultural e social que influenciam as metamorfoses linguísticas, as transformações de sentidos
que seduzem as grandes massas, neste caso, os telespectadores. Decidiu-se, então, analisar o
texto humorístico da programação de entretenimento da Rede Globo de Televisão por tratarse de uma emissora cuja programação atinge o maior público de audiência. Dessa forma, o
vínculo entre a Rede Globo de Televisão e os telespectadores sugere uma relação de
pertencimento em que aquilo que se vê na tela parece ser e materializar as expectativas e
desejos do brasileiro padrão. Portanto, a imagem, textos e ideias parecem ser retirados e
(re)produzidos a partir do corpo social e de sua história.
A hilaridade quase sempre reflete as percepções culturais mais profundas e simbólicas
de um povo. O humor é um poderoso instrumento que serve para refletir sobre temáticas que
circundam o atitudinal, o cultural, a organização social dos povos. A partir dessas
perspectivas, o humor satiriza, através de sua linguagem descompromissada, desassociada e
desvinculada dos rigores e molduras sociais, estreitando as relações sociais, e suas variações
diastráticas, tornando-se um elemento subversivo, rompedor, apaziguador, mediatizando fatos
indigestos.
Os bordões criados na programação de entretenimento da Rede Globo refletem uma
imagem das práticas cotidianas e ideológicas do brasileiro padrão. A política é um dos temas
cotidianos explorados pela emissora televisiva para teatralizar a realidade, reinterpretando-a
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por meio de uma linguagem carnavalizada, escrachada e criativa. Os bordões são formas de
dizer e representar o cotidiano de uma sociedade.
A partir dessas ponderações, este artigo objetiva discutir a língua como produto
midiático em contexto humorístico televisivo. Ganha corpo nesta análise as ressignificações
linguísticas apresentadas por certos bordões dos programas “Casseta & Planeta” e “Zorra
Total” como elementos interpretativos e de reprodutibilidade da realidade.
Para analisar alguns flagrantes da realidade, busca-se a Análise de Discurso como
estrutura científica por se ocupar dos estudos do discurso, da palavra como elemento
fortemente ideológico e como elemento de intervenção do homem sobre o mundo e viceversa. Nesta perspectiva, a Análise de Discurso entende a linguagem como mediação entre o
homem e o mundo. O sujeito como produto da história é visto como elemento que sofre
transformações de seu tempo e de seu espaço, ou seja, o cronotopo.
A Análise de Discurso tem por finalidade analisar o dizer e suas circunstâncias de
produção. Sendo assim, a AD ocupa-se da linguagem em movimento, em atividade, em sua
materialidade linguística. Por estes expedientes, este artigo busca analisar os bordões em seus
contextos reais de produção a partir de temas atuais que envolvem a sociedade, a saber: a
política, o esporte, as relações amoras etc.
Algumas condições são observadas para que se processe e se interprete o fato
linguístico: a (re)interpretação da realidade, ou mediatizada, feita pelos aparelhos midiáticos
televisivos deve ser assimilada por um público heterogêneo.
Fatores subjetivos favorecem o uso linguístico proposto pelos bordões, isto é, o
cimento ideológico que alicerça a visão de mundo do indivíduo participa da construção do
imaginário social; fatores de ordem cultural agem como âncoras na captação e inapelável
eficácia acerca das formas linguísticas. As características sociais do povo brasileiro mostram
que a história cultural do humor é algo presente e forte em suas raízes tupiniquins. As piadas,
as sátiras, a paródia, o expressivo senso de humor são constituintes marcantes da cultura
brasileira e, como tal, são células utilizadas pelos mecanismos midiáticos, sobretudo os
televisivos, para fincarem um sistema de fidelização tanto de plateia (audiência) como de
mecanismos mediadores da linguagem. Desta forma, o humor tem papel precípuo e vital no
cenário televisivo por se relacionar com a história cultural do povo brasileiro, sua fácil
sedução, seu apelo positivamente afetivo e espirituoso, a deflagração do riso, enfim, seu poder
em aproximar e unir pessoas.
A hilaridade e sua história cultural quase sempre refletem as percepções culturais mais
profundas e simbólicas de um povo. O humor é um poderoso instrumento que serve para
refletir sobre temáticas que circundam o atitudinal, o cultural, a organização social dos povos.
A partir dessas perspectivas, o humor satiriza, através de sua linguagem descompromissada,
desassociada e desvinculada dos rigores e molduras sociais, estreitando as relações sociais, e
suas variações diastráticas, tornando-se um elemento subversivo, rompedor, apaziguador,
mediatizando fatos indigestos. Daí, seu poder interpretativo sobre fatos - sobretudo os sociais,
– funcionam como construtores de sentidos e ideias associados ao novo cardápio linguístico
que, com certa brevidade, passarão a ser aplicados pelo grande público, não importando, para
os novos usos linguísticos, a voz do cientificismo gramatical, embora tão proeminente nas
esferas cultas da sociedade.
Ponderando a mídia como fator social não é exacerbação constatar sua presença e
participação na construção dos sentidos e significados uma vez que as informações veiculadas
por ela são a somatização dos fatos que circundam os seios sociais. Desta forma, a pesquisa
presta-se a observar a penetração e participação da linguagem humorística na sociedade e sua
tentativa de homogeneizar, segundo sua intencionalidade, padrões linguísticos
laboratorializados.
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A mobilidade de sentidos intercambializada pelas esferas humorísticas está
onipresente na cultura brasileira, torna-se uma estrutura de fidelização ao programa que
veicula a língua como produto midiático uma vez que a sua linguagem é, também, seu objeto
mercadológico.
Abordar a língua(gem) em seu caráter dinâmico, vivo, de prática social, privilegia seu
estudo em sua estreita forma de ação do homem sobre o mundo, e não, o estudo da língua,
como um sistema de normas segundo o qual certas composições são possíveis de um ponto de
vista formal, apenas. Preocupa-se, isto sim, com os atos de fala, com a linguagem praticada,
com a linguagem realizada e que ganha contornos nessa realização, dependendo da situação
imediata e da mais geral em que ocorre; com a linguagem que se dirige a alguém, que é
suscitada por algo, que tem uma finalidade, que ocorre numa situação social concreta,
constituindo, assim, a língua pelo fenômeno social da interação verbal 280, realizada através da
enunciação ou das enunciações.
As variáveis sociais, ao surgirem, produzem um efeito sistemático sobre o
comportamento linguístico: idade, sexo, classe, casta, país de origem, geração, região,
escolaridade; pressuposições cognitivo-culturais; bilinguismo etc.
Assim, concebe-se a língua não como algo acabado, pronto, mas algo que, como
produto da vida social, está em constante transformação, em constante “devir”, sob pressão do
cotidiano e acompanhando as transformações da sociedade de que é fruto. Considerando-se os
atos de fala ligados às condições de comunicação e estas ligadas às estruturas sociais, é na
fala que se dão as mudanças da língua e elas não são individuais, mas sociais, e refletem os
valores sociais, a luta entre valores sociais contraditórios.
Não se tem um fato linguístico senão na relação entre indivíduos socialmente
organizados. A linguagem em sentido amplo é entendida como relação; como uma relação
dialógica entre enunciados. O dialogismo está presente em todas as manifestações da
linguagem, seja no discurso interior, no monólogo, na comunicação cotidiana ou em qualquer
outra.
Não se deve desconsiderar o fluxo contínuo da comunicação social como fator de
dialogismo; por outro lado, cada ato de fala é um elo na cadeia dessa comunicação. Assim,
todo discurso participa não apenas o autor que o produz, mas também o destinatário. O
discurso é entendido como um acontecimento linguístico, que envolve o falante, o ouvinte,
tempo, espaço físico, espaço social etc.
A construção dos sentidos é um fenômeno extremamente abrangente e não deve ser
divorciada de elementos linguísticos e paralinguísticos. Para tanto, deve-se apresentar o
ambiente de forma sistemática, embora o enfoque, aqui apresentado, estacione no linguístico.
Concebendo a língua como um fenômeno evolutivo, e que sua própria estrutura
sistemática acomoda as variações de ordem sintagmática e paradigmática, o presente trabalho,
por meio do humor e da linguagem propõe contribuir para a análise de como os sentidos
linguísticos são construídos e constituídos a partir de práticas rotineiras assim como seus
reflexos na comunicação dialógica. Assim, advém desta observação várias problemáticas e
possibilidades inerentes ao processamento das mutações de natureza semântica.
2

LINGUAGEM: INTERAÇÃO E SIGNIFICAÇÃO

A significação é um aspecto fundamental da palavra; separada, a palavra não é mais
que um som, uma realidade física, produzida a partir de um processo fisiológico. Assim, a
linguagem humorística cria e recria significados a partir da postura social de um povo. Isso
A expressão “interação verbal” é usada no sentido amplo, não se referindo, portanto, apenas às interações
face a face.
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resulta em atos de fala transidiomáticos constituídos por entre fronteiras físicas e digitais nas
práticas discursivas (Lopes, 2013).
Partindo da cibercultura e sua relação linguística com a quebra das fronteiras, a
filosofia da linguagem fundamenta-se na proposição que representa estado de coisa, uma vez
que a noção de linguagem anteriormente hermetizada ora às regras de um determinado
código, ora enclausurada às construções de valor de verdade, cambia-se, inclinando-se para os
jogos de linguagem.
No processo dialógico, a significação não é prioridade de um sentimento pessoal
psicológico, ou algo mental, caso isso fosse verdade, a comunicação seria impedida, uma vez
que o ato de significar levaria cada um a entender o que bem entendesse. Por isso, falar em
linguagem é considerar o sujeito e sua participação social. Sendo assim, o significado é
construído a partir do envolvimento do saber, do conhecimento sobre o objeto ao qual alguém
se refere. Essa troca de significados nasce das posições e relações sociais com o outro através
da linguagem.
A corrente interacionista, que guia esta discussão, não deixa de revelar afinidades com
a concepção de linguagem sustentada pelo dialogismo bakhtiniano, segundo o qual, o
discurso possui um caráter fundamentalmente interacional e com a pragmática dos atos de
linguagem (linguística da enunciação). Implica dizer que as transformações das relações são
constituídas em específico momento histórico a partir dos aparelhos ideológicos de Estado
(Pêcheux, 2009).
Para o processo de constituição do sujeito há intervenção fundamental de dois fatores:
o outro (social) e a linguagem. Nessa concepção, fica marcada a existência de uma relação de
inter-relação entre sujeito, sociedade e língua(gem), uma vez que o sujeito se constitui
também na relação com os expedientes externos, ou seja, o “outro” que, neste caso, é a
palavra. A palavra que marca a trajetória de domínio do homem sobre si e sobre o mundo.
A experiência de mundo que envolve os homens na vida em sociedade constitui uma
cadeia de atos e fatos que só na pele de nossos discursos ganha sentido. Assim, o indivíduo
vai sendo construído pela História, herdeiro sem escolha de crença, conhecimentos e
costumes comuns aos membros do grupo, classe, comunidade etc.
Neste sensível momento, o texto humorístico e seus tentáculos linguísticos
oportunizam-se como uma nova possibilidade de uso, tendo a estrutura ideológica papel
relevante quanto ao afastamento ou aceitação das novas formas linguísticas. Tudo isso tem
como alvo, obviamente, o telespectador (consumidor). É nele que tudo se materializa. É nele
que tudo se justifica. É para o consumidor humorístico que o cardápio linguístico é preparado.
O dialogismo bakhtiniano assegura que é no seio social que se constitui a base das
significações, pois, o processo da interação social entre os indivíduos é responsável pela
arquitetura da ideologia. Desta forma, para o autor, dissociar signo de ideologia é tarefa
inelutável uma vez que a ideologia sedimenta-se na vida social por ser a grande encarregada
de criar signos, sendo eles, - os signos-, símbolos ideológicos por excelência por serem
representantes em potencial da engenharia ideológica. E, é a partir da exterioridade de um
signo (como cor, som, movimento) que um signo é um fenômeno do mundo exterior
(BAKHTIN, 2004). Entretanto, os signos só surgem na interação entre uma consciência
individual e outra.
Para Bakhtin (apud PEREIRA), o indivíduo social passa a sofrer as intervenções do
seu convívio com os integrantes da própria sociedade a qual está inserido. Ao referenciar
homem e sociedade, é fundamental lançar olhares sobre o estado-de-arte da língua. Para tanto,
o autor em debate, diz:
É portanto, impossível compreendermos como se constrói um enunciado qualquer
[...] se não o visualizarmos como um momento, como uma simples gota no rio da
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comunicação verbal, cujo incessante movimento é o mesmo da vida social e da
História. (BAKHTIN apud PEREIRA, 2000, p.67)

2.1 DA RECEPÇÃO E DIFUSÃO LINGUÍSTICA
Quando se quer privilegiar o ato comunicativo, é importante que se busque explicar o
processo que vai da produção à consumação do sentido, e que se veja a mensagem como um
ponto de passagem que suporta a circulação social das significações.
Não obstante, o objetivo desta comunicação é privilegiar, nessa circularidade, o
percurso da recepção, situação por si só bastante delicada e complexa. A análise, nesse viés,
requer a percepção, na instância discursiva, dos efeitos de sentido possíveis (não um só efeito
nem tampouco qualquer efeito). Para tanto, fazer ventilar os novos sentidos linguísticos é
tarefa fundamental dos programas “Casseta & Planeta” e “Zorra Total” da Rede Globo de
Televisão fazendo com que o público passe a conhecer e receber, ou aceitar, a nova
arquitetura semântica apresentada em sua tela.
Embora teoricamente esse consumidor (telespectador) não esteja presente, não
manifeste reações, não dialogue, não expresse pontos de vista, a instância da produção
pressupõe de início uma situação contingente dos sujeitos e uma relação recíproca. Assim,
consegue projetar, para eles, um estatuto social definido, com capacidade de apreensão dos
acontecimentos e competências de compreender as informações apresentadas e de interpretálas.
O discurso é endereçado a alguém, portanto, aquele a quem o discurso se destina, seja
jovem ou adulto, participa do mundo. Como jovem, tem anseios de entrar para um grupo
específico, no caso uma linguagem homogênea, e também se acha envolvido com questões
afetivas, pessoais, culturais, entre outras, da realidade cotidiana; como adulto, convive com
essa mesma realidade junto aos outros membros ou desdobramentos da sociedade, sejam eles
profissionais, acadêmicos, esportivos etc.
O sujeito da enunciação não é apenas fonte do seu dizer, ele é ambivalente e
paradoxal, pois é, ao mesmo tempo, locutor e interlocutor. É por conhecer o mundo a sua
volta que ele consegue circunstancialmente investir-se de locutor, tomando a palavra e pondo
em jogo uma série de mecanismos, sem jamais pretender ser a fonte de seu dizer. A instância
da recepção participando do jogo de linguagem tem a liberdade de escolher o caminho mais
adequado dentro dos temas tratados.
A enunciação apresenta uma espécie de jogo em que tanto os sujeitos do fazer
(locutor/interlocutor) como os sujeitos do dizer (enunciador/destinatário) se encontram na
cumplicidade criada pela partilha de certos valores culturais. É assim que a televisão partilha
com os telespectadores um terreno comum a todos. Por isso, e por conhecer o cenário sóciocultural no qual está presente, a televisão prepara seu cardápio “ao gosto do cliente”, isto é,
analisar a audiência/telespectador é antes de mais nada interpretar suas vozes e materializar na
tela suas formas de representação ideológica.
Segundo RAMOS (2001, p.106) “Para Verón o universo de possibilidades discursivas
é determinado pela cultura, tanto no que se refere à discursividade quanto na intervenção de
outras matérias significantes.” Sendo assim, os discursos são imanentes à configuração de um
povo e de seus valores.
O trabalho com a linguagem é efetivamente uma expedição e uma aventura: expedição
porque vai investigar o aspecto intencional; aventura porque a interpretação construída é
sempre imprevisível, apesar de intencional.
Nessa perspectiva, a reflexão aqui articulada é uma tentativa de privilegiar a dinâmica
da interação como um processo que se realiza entre dois parceiros, no mínimo. Com esse
pressuposto básico, busca-se ultrapassar o sistema normativo em vigor no grupo social e
reconhecer a atividade real da linguagem em interação, na sua dimensão social e cultural.
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As palavras de Barthes, proferidas em sua Aula Inaugural do Colégio de França,
podem, seguramente, consubstanciar o encerramento desta ideia:
Não vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda a língua é
uma classificação, e que toda a classificação é opressiva [...]. Mas a língua, como
desempenho de toda a linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é
simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer [...].
Na língua, portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente [...]. Essa
liberdade é um luxo que toda a sociedade deveria proporcionar a seus cidadãos:
tantas linguagens quantos desejos houver: proposta utópica, pelo fato de que
nenhuma sociedade está ainda pronta a admitir que há vários desejos. Que uma
língua, qualquer que seja, não reprima outra [...].(BARTHES, 2004, p. 12)

O controle ideológico compreende todas as formas utilizadas, para que determinados
indivíduos e grupos não tenham condições de perceber sua realidade, e, assim, fiquem
impedidos de formar sua própria opinião. Os indivíduos e grupos só podem adquirir
consciência de suas reais condições de vida por duas vias: a observação direta do meio em
que vivem; ou através das informações obtidas de outros (pessoalmente ou pelos meios de
comunicação).
A palavra é o elemento fundamentalmente ideológico e, dessa fora, ter um préconhecimento dos fatores de contextualização cultural e linguístico é ter a chance de criar
estratagemas capazes de abraçar eficazmente os efeitos pretendidos.
É através da difusão sistemática que as mensagens do sistema de controle ideológico
são propagadas. Dentre as formas de difusão utilizadas pela propaganda ideológica, a oral é a
mais importante. É a partir da difusão que surge a possibilidade de produzir uma impressão de
unanimidade tão persuasiva quanto o próprio argumento do orador.
Para isso, o programa televisivo Casseta & Planeta não veicula risos, somente, mas
transporta em sua linguagem brasões da cultura brasileira, ou seja, o discurso do programa é
desenhado encimando traços da história, da cultura e dos costumes brasileiros. Por isso é que
se cria uma estreita aproximação com sua linguagem, pois ela é a soma das artérias da cultura
brasileira.
A propaganda ideológica permite disseminar, de forma persuasiva, para toda a
sociedade, as ideias de determinado grupo. Depois de emitidas, através dos diversos meios de
comunicação, elas passam a ser retransmitidas, direta ou indiretamente, no seio das diversas
instituições sociais. Dessa forma, veicular jargões linguísticos em suas edições televisivas
semanais é propagandear todo o sistema ideológico do programa que, consequentemente, age
sobre o sistema ideológico do grande público. Apesar de ter relações com outros sistemas
organizados de linguagem, aqui, aportar-se-á sobre o viés linguístico.
2.2 O PANOPTICON LINGUÍSTICO: DIDATIZAÇÃO DA MÍDIA
A mídia funciona como uma espécie de usina geradora de memória(s). O apagamento
ou a cristalização vai depender do aparelho ideológico para o qual a mídia está a serviço.
Nota-se que a mídia imprime aos seus destinatários, como se fossem alunos, a sua
interpretação objetiva do real. Desse modo, no mesmo processo, enquanto cria a ilusão da
literalidade dos sentidos, apaga a possibilidade de esses sentidos serem outros. O que era uma
das possibilidades de significação foi (re)significado como o sentido único e verdadeiro.
Essa didatização do mundo constitui em processo de domesticação dos sentidos, num
Panopticon ou seja, vigilância, de nossas práticas significantes. Sobre isso, Gregolin versa
Foucault dizendo:
[...]a vigilância aparece como algo que deve ser contínua, ininterrupta e que, acima
de tudo, precisa ser vista pelos indivíduos que a ela estão expostos como perpétua,
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permanente; do mesmo modo, é preciso que ela não tenha limites, que esteja
presente em toda a extensão do espaço. A vigilância é, pois, um olhar invisível, que
deve impregnar quem é vigiado de tal modo que este adquira de si mesmo a visão de
quem o olha. O poder sobre os corpos, desta forma, atinge ápice da submissão, pois
o corpo não distingue entre si mesmo e o olho do poder. (FOUCAULT apud
GREGOLIN, 2003, p. 100)

Entre outras formas, a mídia brasileira desenvolveu (nos seus mais diversos suportes),
especialmente no final do século passado, todo um trabalho de vigilância e de correção de
nossas manifestações linguísticas, instituindo modos disciplinares de se proceder
linguisticamente. Há aí um claro objetivo de homogeneizar o português brasileiro, tendo
como referencial um modelo de língua escrita que está contido nas gramáticas normativas de
língua portuguesa, interditando-se, assim, uma de nossas maiores riquezas culturais: a
diversidade linguística de nosso país. Serve como exemplificação, para este caso, programas
televisivos, publicações em jornais etc. Porém, é precavido mencionar, também, que essas
tentativas de homogeneizar a linguagem não pode ser vista apenas como forma feudal de
linguagem. No entanto, é lícito referenciar que em relação à língua demarcar sua geografia
estrutural é, inconsequentemente, abandonar reflexões da dimensão da língua(gem).
O sentido não se constitui meramente como tradução de dados da realidade, mas
principalmente no poder do qual queremos nos apoderar. Portanto, por mais que
aparentemente o discurso seja bem pouca coisa, está-se o tempo todo lutando pelo direito de
produzir sentidos. Assim, a realidade os sentidos são criados a partir de vários agentes
transformadores por meio de um imenso repertório de informações e de formas de
comunicação.
Portanto, o sentido nas expressões, como: “Eu tô pagaaano!”, “Eu quero lhe usar”, “Eu
salguei a Santa Ceia”, “Ai, como eu tô bandida”, “Fala sério”, “Ninguém merece”, “Isso não
te pertence mais”, “É a treva”, “Mexe com quem tá quieto”, “Chupa essa manga, “Vem cá, eu
te conheço ?”, “A grana eu tenho, só me falta-me o gramur”, é construído por elementos
ricamente semiotizados, reposicionando o sentido para além da palavra, e sim em relações
marcadas pela ação de elementos vindos da esfera social e de todas as interferências que isso
causa na língua e em seu movimento.
Usufruindo naturalmente de seu poder e alcance, a mídia televisa apodera-se de seus
aparelhos estruturais e lança produtos linguísticos (moda linguística: certos usos, expressões,
jargões etc.) revestidos de intencionalidade. Seus deslocamentos de sentido devem passar a
ser e estar na moda, isto é, os usuários são capturados pela sedução da(s) nova(s) forma(s)
linguística(s). Assim, a força do uso pode pressionar quanto à aceitação de uma nova forma
de linguagem podendo também provocar certas variações e/ou mudanças linguísticas
ocasionadas pelas fendas dos cataclismos causados pela frequência e força do uso.
3

HUMOR: CULTURA E HISTÓRIA

Ainda na Antiguidade, rir ou imitar os gestos e as maneiras de outras pessoas eram
interpretados como atos indignos, indecentes. Além disso, o riso e o humor eram
constantemente associados às classes mais baixas. Mas, apesar do humor e do riso terem esses
traços, como aponta seu estudo cultural, muitos intelectuais revelavam um ascendente
conhecimento do gênero. Às mulheres era permitido assistirem às comédias gregas, apesar de
movimentos contrários a essa permissão, pois, em geral, o lugar delas era na ambiência
doméstica e não nos espaços públicos. Vê-se com isso, que o humor entre as mulheres era
algo visivelmente difícil de se encontrar na Idade Média.
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A noção que se tem sobre o humor é relativamente nova. Seu registro data de 1682, na
Inglaterra. Antes disso, ele tinha o significado de disposição mental ou temperamento.
Conceituando humor, Roodenburg acrescenta:
Empregamos a palavra em seu estado mais genérico e neutro, de modo a cobrir uma
ampla variedade de estilos: de apotegmas à troca de palavras, dos trotes aos
trocadilhos, da farsa à sandice. Em outras palavras, entendemos o humor como
qualquer mensagem – expressa por atos, palavras, escritos, imagens ou música –
cuja intenção é a de provocar o riso ou um sorriso. (ROODENBURG, 2000, p. 13)

Antropólogos e historiadores literários têm contribuído de forma significativa para o
estudo cultural do humor. Comprovou-se nestes estudos que Roodenburg acreditava que:
Até os dias de hoje, [referindo-se à atualidade] a atenção acadêmica dada ao humor
em geral se concentrava em obras de literatura ou nos contos populares. Exemplos
típicos são os estudos do humor em obras de Shakespeare ou nos livros de humor do
início do período moderno. (ROODENBURG, 2000, p. 16)

Mas, apesar do avanço desses estudos sobre o humor, ainda, de acordo com as ideias
de Roodenburg “só raras vezes estes estudos situam com clareza os textos dentro do grupo ou
da cultura em que devem ter transitado”. (ROODENBURG, 2000, p. 16)
Embora o humor deva provocar o riso, nem todo riso é fruto do humor. O riso pode ser
ameaçador. Por outro lado, o humor e o riso também podem ser muito libertadores. Sabe-se
que uma pitada inesperada de humor é capaz de desfazer um clima tenso num instante.
Os limites do humor são definidos por sua função na retórica: a hilaridade serve para
conquistar a plateia. Assim, tenta-se explicar melhor o papel do humor: a crítica direta e
irrestrita. Nessa perspectiva, o humor reveste-se de graça e é capaz de fazer surgir definições
sobre sua natureza e intencionalidade que podem ir desde sua extração da deformidade e da
desgraça até a satirização de pequenos fatos da vida social, sem gerar constrangimentos ou
vergonha.
3.1 HUMOR, RISO E O CAMPO: REFLEXÕES DA ANTROPOLOGIA
O humor é divertido e sério ao mesmo tempo; é uma qualidade vital da condição
humana. Ele também fornece pistas para o que é realmente importante na sociedade e na
cultura. O humor quase sempre reflete as percepções culturais mais profundas e nos oferece
um instrumento poderoso para a compreensão dos modos de pensar e sentir moldados pela
cultura. Desta forma, pretende-se fornecer evidências das funções e dos significados do
humor, abrangendo comunidades e estudos etnógrafos.
O humor é um tema enganoso e de difícil exploração em termos multiculturais e
temporais. A análise antropológica e histórica do humor pressupõe a consciência de que a
realidade é constituída de fatores sociais e culturais. Essa perspectiva é um dos pontos de
convergência da antropologia e da história cultural. O primeiro problema encontrado tanto por
antropólogos quanto por historiadores é um problema de linguagem, um problema de
discurso, de duplo ou múltiplos sentidos.
4

A PROGRAMAÇÃO DE ENTRETENIMENTO

A influência dos meios de comunicação não se limita ao jornalismo. A indústria
cultural despeja sobre o público, incessantemente, códigos e símbolos, que contribuem para a
formação de visões de mundo. São representações da sociedade, das relações entre os
gêneros, as classes e as nações, transmitidas através do cinema, dos seriados de televisão, dos
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magazines, das histórias em quadrinhos ou, ainda, da publicidade comercial, que vende, a
própria ideia do consumo. Daí flagra-se uma teia complexa de relações entre os produtores e
veiculadores. Os consumidores passam a representar as produções dos meios midiáticos, neste
caso, o ideológico.
O que interessa de momento, porém, é o lado mais instantâneo da influência da
programação de entretenimento, em vez da formação de uma hegemonia ideológica em longo
prazo: seu entrelaçamento com a atualidade, contribuindo para a inclusão de certos temas na
agenda pública e beneficiando determinados enquadramentos. Trata-se de um fenômeno cada
vez mais perceptível, em diversas partes do mundo.
No Brasil, o caso é especial, pois é longa, no país, a tradição de uma estreita ligação
entre o entretenimento e o factual. Apesar das telenovelas se fixarem como o principal
produto da indústria cultural do país, os programas humorísticos somatizam de forma hilária e
aprazível, todo o percurso semanal de fatos que envolvem a sociedade. Essa somatização é
consubstanciada por muito humor, inteligência e criatividade. Esse caráter sintópico,
transforma os fatos, através de uma linguagem recriada em algo alegre, embora originalmente
não o seja.
4.1 A LÍNGUA COMO ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA TELEVISIVA
Os meios audiovisuais de comunicação experimentam na sociedade contemporânea
uma expansão e aperfeiçoamento de seus veículos mundiais de divulgação da informação
através da implantação dos satélites artificiais. A televisão, como exemplo desse veículo de
comunicação, apresenta maior vinculação com a cultura oral, atingindo rapidamente os
públicos e (re)incorporando-os a discursos intencionalmente preparados. É exatamente a
partir dessas e de outras características que se procura delinear a potencialidade desse veículo
de comunicação.
Os veículos de comunicação têm finalidades específicas e bem direcionadas. Através
de sua estrutura mercadológica, negociam-se e vendem-se produtos e serviços, podendo ser de
natureza bastante variada. Para tanto, precisam, indubitavelmente, conhecer o público-alvo,
isto é, para quem certo produto ou serviço será ofertado que pode ser uma dieta nova no
mercado, uma roupa ou acessório da moda, um trecho turístico, um automóvel, casas ou
apartamentos ou simplesmente a língua(gem). No caso dos programas de entretenimento
(humorísticos), não seria adequado negociar dieta, remédios, eletrodomésticos, eletrônicos
etc. A linguagem humorística aqui analisada e
representada por jargões, combinação de
elementos modificadores da estrutura mórfica das palavras (justaposição, aglutinação),
slogans etc., formam o arcabouço utilizado pelo programa Casseta & Planeta, Urgente!,
fazendo da língua muito mais que a mediadora de fatos. Sob essa perspectiva ela, a
língua(gem), é transformada em um instrumento capaz de fidelizar o cliente (telespectador),
seduzindo-o através de jogos linguísticos e da hilaridade.
Partindo dessas elocubrações e dos objetos de estudos de Sírio Possenti e de Roberto
Baronas, segundo GREGOLIN (2003, p. 14), nos quais esses pesquisadores analisam os
debates sobre a “língua portuguesa” na imprensa brasileira, intencionar-se-á entender a
aplicabilidade da língua portuguesa no programa Casseta & Planeta, Urgente!, tornando-a
objeto mercadológico de consumo. Esse consumo, pode-se dizer que é invisível considerando
não se tratar de um objeto físico, palpável, mas que tem relevantes implicâncias sobre as
práticas sociais rotineiras. Falsas questões, análises sem qualquer base científica fazem que o
enunciar sobre a língua se transforme na materialização de ideologias e de preconceitos.
A análise desses enunciados sobre a língua mostra que o discurso não serve apenas
para comunicar, mas que ele é, a um só tempo, um objeto simbólico e político. Simbólico no
sentido de que ele é uma etiqueta que representa um determinado objeto cuja ordenação,
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categorização, interpretação preexiste à significação, e político no sentido de que é uma luta
pelo poder. Ao falar sobre a língua, esses textos produzem o controle sobre o uso das formas
linguísticas, vigiando os atos ideológicos e dialógicos, impondo posturas verbais específicas.
São dispositivos de vigilância que pretendem disciplinar o uso da língua, legislando em nome
de intencionalidades como forma de captação de usuários de novas formas linguísticas como
marcas de identidade de um programa laboratorizado para grandes públicos. É a batalha pela
degustação dos novos slogans linguísticos.
A mídia é uma produtora dos acontecimentos discursivos do presente. A questão
central que se coloca é: como se constrói essa história espetacularizada numa sociedade
imersa nas novas tecnologias, formada por saberes voláteis, efêmeros?
Acompanhando as análises deduzimos que uma das respostas a esta questão pode ser
encontrada na forma como é manejada a temporalidade. O acontecimento, como uma
“história ao vivo”, de que estamos imersos numa temporalidade da qual suspendeu-se o
contingente distanciamento.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise aqui apresentada não teve o propósito de mapear uma definição concreta da
natureza universal da linguagem e sua aplicabilidade nas diversas movimentações linguísticas
da enunciação e da interação verbal, uma vez que a linguagem ressemantiza-se a partir de
cada nova realidade no tempo e no espaço. Tentou-se, sim, descrever como a língua, de certa
forma, comunga e autoriza, por sua própria estrutura, inelutavelmente evolutiva, os novos
usos que seus próprios falantes organizam. Da mesma forma, a força da frequência dos atos
de fala redimensiona a língua cada vez que ela é posta em funcionamento através de seus
sentidos e significações.
Desvelou-se a interação verbal como ambiência de uma atividade coletiva de produção
de sentidos linguísticos, seus resultados e funcionamento das (re)negociações linguística(s) e
suas atividades regularizadoras de significação através de mecanismos modernos de
comunicação de massa.
Viu-se o humor explorando os jogos de linguagem convidando-a a quebrar as formas
ortodoxas da comunicação, constituindo, assim, um novo modo de dizer e representar as
coisas de forma inovadora e criativa, utilizando, para tanto, o cenário da hilaridade para a
construção de um espaço indiscutivelmente prazeroso e lúdico. Essa é uma ação silenciosa e
imaterial, e, como tal muito frequentemente o falante desconhece o poder residente na língua.
Percebeu-se que o objeto linguístico não é individualizado em si. Ele faz parte de uma
propriedade intrínseca, independentemente de uma de uma conceptualização linguística e
cultural uma vez que os propósitos linguísticos fazem parte de mundo que envolve os
usuários da língua e suas intenções dialógicas, todas representativas da imensidão do cenário
ideológico e linguístico do falante.
Por fim, analisou-se que o emprego da língua efetiva-se em forma de enunciados,
discursos, sejam eles orais ou escritos, construídos por quaisquer integrantes desse ou daquele
campo de atividade humana. Esses diferentes enunciados marcam fatores específicos
presentes em um referido campo não apenas por seu conteúdo, pelo estilo da linguagem e seus
recursos ou pelas composições fraseológicas e gramaticais, mas acima de tudo, por sua
composição estrutural. Esses constituintes da linguagem fazem da língua e de sua utilização,
um dos mais espetaculares fenômenos da linguagem: a comunicação.
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O ENSINO DE HISTÓRIA, CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA PELA LEI 10.639/03
Ianna Paula Batista Gonçalves (UEA)
Arcangelo da Silva Ferreira (UEA)
RESUMO
A Lei n° 10.639/03 introduziu nos currículos escolares a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura
Africana e Afro-brasileira na Educação Básica, emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, expandindo nos
discursos educacionais as relações étnico-raciais. É de suma importância para conhecimento de todos a grande
contribuição que os negros africanos deixaram para a formação cultural do Brasil, e por meio da lei que torna-se
obrigatório o ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, acredita-se
na ruptura de estereótipos no que se refere ao preconceito racial no ambiente escolar. Assim sendo, a escola
passa a ser uma das mais importantes instituições para o cumprimento da lei. O que se pretende neste trabalho é
analisar a Lei n°. 10.639/03 e mostrar a importância da mesma para a formação intelectual e crítica dos alunos
sobre a influência da população negra para a formação da cultura brasileira. A investigação se pauta em
pesquisas bibliográficas, com a utilização dos estudiosos que se dedicam aos estudos étnico-raciais na educação
e na Cultura Afro-brasileira como: Silva e Araújo (2005), Gomes (2006), Lopes e Galvão (2001), e outros de
igual relevância. Espera-se com este trabalho levar ao conhecimento de todos a existência da lei educacional que
imprime ao estudante a conscientização da influência afro para a riqueza cultural do povo brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Lei 10639/03, História, Africanidades

1. INTRODUÇÃO
A luta pela igualdade de direitos para a população afro-brasileira foi uma processo
histórico bravamente conquistado, porém, que não se deu com o fim do regime escravocrata e
nem com o advento da Lei Aurea, pois não foi o suficiente para garantir o direito à população
negra. Permaneceram sem direitos, marginalizados, sem saúde, oportunidades trabalhista
digna, educação e compondo o índice da população brasileira mais pobre até hoje. Fazendo
parte dessa parcela de pessoas da sociedade brasileira vai se compondo e dividindo-se por
classes. A desigualdade racial manifesta-se em todos os campos da sociedade, a exclusão
social, à qual o indivíduo está submetido a diferenciar-se de negro, branco ou pardos.
Por muito tempo, não se perguntou, por exemplo, sobre a educação dos negros, dos
indígenas ou sobre as especificidades da educação feminina nos diferentes
momentos do passado. Hoje, essas questões são fundamentais para o entendimento
do que foi, do que é a educação brasileira. Mesmo assim muitos ainda teimam em
não querer enxergar que são profundamente diferentes as histórias da educação do
homem e da mulher, da criança e do adulto, do negro, do branco, do indígena e do
judeu... Enxergar o “outro” continua exigindo um grande esforço principalmente
para os que não ocuparam o lugar dos que pouco puderam falar ou escrever ao longo
da história (LOPES e GALVÃO, 2001: p. 41).

Sendo a escola um dos principais espaços para se integrar a educação e a cultura. É
muito comum em escolas por parte de alunos e educadores a prática de descriminação pelas
pessoas de cor negra, assim como de homossexuais, pessoas com deficiência e tantas outras
recorrente no cotidiano escolar.
“A imagem do africano na nossa sociedade é a do selvagem acorrentado à miséria.
Imagem construída pela insistência e persistência das representações africanas como a terra
dos macacos, dos leões, dos homens nus e dos escravos” (CUNHA JR, 1997, p. 58). Assim se
tem a luta dos movimentos sociais, especificamente o movimento negro busca essa integração
nas lutas pela a igualdade de direitos, por uma educação que reconheça e valorize a história
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do negro, que reconstrua a sua imagem e que a reconheça como um dos principal personagem
para a construção cultural deste país.
A Lei Federal de n°. 10.639/03 que estabelece as diretrizes curriculares a
obrigatoriedade do Ensino e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação básica foi um
passo muito importante para o reconhecimento e implementação das discussões ético-raciais
dentro da sala de aula, visto que é de suma importância estas discussões para a valorização e
para a identificação como sujeitos de que nossos costumes, tradições e crendices estão
fortemente influenciados pela cultura africana.
Segundo Fogaça (2006) a contribuição da escola não é somente de estimular o
processo identitários que faça a sociedade brasileira igualitária, porém, a escola reflete e
mantém o modelo de relações sociais vigentes e na percepção da inferioridade como sinônimo
de diferença.
Os negros tiveram a habilidade de manter seus costumes como forma de resistências,
que diante das diversidades aqui encontradas e violência vividas foram necessárias adapta-las
como forma de sobrevivência. Lutas necessárias para romper o racismo que valida práticas
preconceituosas e discriminatórias, para que seja garantido os direito da população negra.
Avanços e conquistas foram possíveis pela mobilização da população negra por todo o pais,
colocaram-se como sujeitos ativos em sua história.
2. MOVIMENTOS NEGROS
O processo de reconhecimento dos negros se deu ao logo do tempo por eles mesmo,
foram os negros que começaram a ecoar suas vozes, através de lutas sociais, manifestação e
movimentos. Lutas essas que ao longo do tempo ganharam forças. Um dos movimentos mais
ressaltante foi o Movimento Negro, seu foco em especial é a luta pela igualdade de direito e
pelo reconhecimento do direito à educação da população negra.
A atuação do movimento por meio de institutos tem sido caracterizada por uma
perspectiva educacional, acentuando-as nos projetos que podem ser implementados nas
escolas como forma de ações socioeducativas contra o racismo, as imagens estereotipadas nos
negros implantada na sociedade e sobre qualquer tipo de negação a cultura negra que é
recorrente na cultura brasileira.
O movimento negro no Brasil é um dos responsáveis pelo reconhecimento do direito à
educação para a população negra. O movimento negro ao longo de suas lutas, conquistou a
formulação de atitudes em prol da defesa da população negra, como afirma Cunha Junior:
Um foco de origem dos movimento sociais negros é resultante das ações sociais de
luta pela abolição do escravismo criminoso e da insatisfação dos resultados práticos
da abolição. [...]
Outra origem que deve ser considerada ao aparecimento destes movimentos sociais
no meio negro foi o conjunto de políticas imigratórias europeias que se
configuravam como politicas racistas contrárias ao interesse e à estabilidade social,
econômicas e política das populações negras. Além destas organizações e protesto e
formulação direta de luta política devemos considerar a existência de uma expressão
cultural negra. (CUNHA JUNIOR, 2008: p. 3).

Este movimento social apresenta historicamente um projeto educativo construído em
meio a lutas, buscando alcançar reconhecimento da sua cultura e de sua identidade, tanto no
que diz respeito nas práticas das políticas educacionais, quanto nas salas de aula e nos
currículos escolas fazendo valer a implementação do ensino de História e Cultura Africana e
Afro-brasileira.
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O negro começou a aparecer na política, como a associação Frente Negra Brasileira
que surgiu entre 1931 à 1937 em São Paulo, no período pós-abolição com o objetivo de se
tornar uma conjuntura nacional para suscitar a educação e lazer para seus membros, mais
tarde transformou-se em partido político e logo foi extinto. O negro também esteve presente
na mídia impressa, tendo o Teatro Experimental do Negro (TEN) que tinha por seus ideais a
valorização social do negro no Brasil, pela arte, pela cultura e pela educação.
Deduz-se que a população negra teve presença sistematicamente negada na escola: a
universalização ao acesso e a gratuidade escolar legitimaram uma “aparente”
democratização; porém, na realidade, negaram as condições objetivas e materiais
que facilitassem aos negros recém-egressos do cativeiro e seus descendentes um
projeto educacional, seja este universal ou específico. (SILVA e ARAÚJO, 2005: p.
71).

Estas organizações viveram em processos de conflitos internos, mesmo com todas as
ações para a emancipação de seus ideais e lutas nesta sociedade. Porém pode se dizer que a
luta contra a escravidão no passado, o preconceito, a desigualdade e o racismo ainda estão
presente na vida cotidiana desta população, que buscam se organizar na sociedade como
forma de mostrar suas vozes e se manifestar pela busca de reconhecimento e igualdade de
direito, que hoje além de terem espaço na mídia, na política, ganha destaque também nas
Universidades.
O movimento negro contemporâneo ressurge a partir de meados da década de 70,
nos finais de um período acentuadamente autoritário da vida política brasileira.
Como o dos movimentos sociais que afloram na mesma época, seu discurso é
radical e contestador. O renascimento do movimento tem sido associado à formação
de um segmento ascendente e educado da população negra que, por motivos raciais,
sentiu bloqueado o seu projeto de mobilidade social. A isso deve ser acrescentado o
impacto nesse grupo de novas configurações no cenário internacional, que
funcionaram como fonte de inspiração ideológica: a campanha pelos direitos civis e
o movimento do poder negro nos Estados Unidos e as lutas de libertação nacional
das colônias portuguesas na África (HASENBALG, 1984, p.148-149).

3. LEI 10.639/03
Uma das vitórias conquistadas foi a aprovação da Lei Federal de n°. 10.639/03 que
altera a Lei n°. 9394/96 que institui a obrigatoriedade do Ensino e Cultura Africana e Afrobrasileira na Educação básica, que inseriu dos artigos 26ª e 79B da lei de diretrizes e bases da
educação nacional (LDB), como veremos a seguir:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e
de Literatura e História Brasileiras.
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional
da Consciência Negra’ (BRASIL, 2003).
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A Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, insere uma
educação pautada no ensino das relações étnico-raciais na educação básica, discutindo
questões identitários e memorialísticas. A lei é proveniente de conjuntura educacional mais
tolerante e caracterizada pela transformações e promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
9394/96, em que tem modificações educacionais no âmbito no currículo educacional, para terse consciência da importância da inclusão social e valores da diversidade brasileira.
Modificada novamente em Março de 2008, entrou em vigor a Lei 11.465/08 que
alterou o art. 26-A da LDB, sobrepondo a obrigatoriedade do estudo de História e Cultura
Indígena, ressaltando que a Lei 10.639/03 continua em vigor, sendo apenas ela referida neste
trabalho, sem desconsiderar as alterações dadas pela nova legislação. PEREIRA (2007, p. 51)
refletindo sobre o assunto, aponta que:
a inserção de elementos referentes às culturas indígenas e afrodescendentes, por
exemplo, nos currículos escolares brasileiros tem um sentido político relevante, já
que oferece aos docentes e discentes a oportunidade, por um lado, de pensar a
realidade social brasileira a partir de sua diversidade cultural e, por outro, de realizar
uma revisão crítica dos conteúdos até então considerados oficiais. Se levarmos em
conta que o ensino e aprendizagem se articulam como um processo, é importante
que os atores envolvidos nesse processo estejam atentos às mudanças dos valores
culturais e à maneira como eles são transformados em modelos dominantes ou
modelos rejeitados em determinada instância social.

Assim, proporcionando uma necessária transformação na educação brasileira,
procedendo em um emergente processo de revisão de conteúdos didáticos e metodológicos
sobre a história do negro e a cultura africana.
Segundo Marcon e Sogbossi (2007), a escola promove a sala de aula como um
ambiente de reconhecimento e valorização da cidadania, incentivando para o respeito à
diversidade no combate ao preconceito e à descriminação escolar.
É preciso que todos se comprometam não perpetuar a violência racial que
impossibilita sem dúvida a democracia dentro da escola. É necessário que tenham
responsabilidade e ética educacional para alterá-la, reconstruindo conceitos e
definindo novos caminhos a serem trilhados ruma a democracia e à gestão
demográfica na Educação. (RODRIGUES, 2003, p. 4).

A partir desta lei, tem-se a missão para os professores e tantos outros profissionais da
educação para pôr em “prática” esta lei, atuando em conjunto escola e sociedade para o
reconhecimento e valorização dos elementos da cultura negra presente na cultura brasileira,
analisar e criticar os conteúdos dos livros didáticos, para a desconstrução das ideias
estereotipadas que contem nos textos dos livros e que promovem comportamentos
discriminatórios que permeiam nas escolas e que ainda está presente na sociedade.
É necessário ter conhecimento da história e da cultura africana para criar uma
consciência histórica e política da heterogeneidade do Brasil, para o reconhecimento de sua
identidade e promover práticas que possa ir além do racismo e superar o preconceito que
ainda existe no cotidiano escolar e na sociedade. Destacando que:
O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das relações
étnico-raciais, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas particularmente Educação
Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais em atividades
curriculares ou não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ciências e de
informática, na utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de
recreação, quadra de esportes e outros ambientes escolares (BRASIL, 2004, p.21).
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E necessário que sejam garantidos os direitos conquistados pelos movimentos negros,
inserindo as temáticas afro-brasileiras nas salas de aula, fazendo-se necessário iniciativas
educativas por parte dos educadores e da sociedade. As iniciativas públicas contribuem de
forma significativa para o promoção de saberes e conhecimentos das questões afro. Criando
projetos para sensibilizar a comunidade sobre a importância de trabalhar as questões da
diversidade cultural que se tem no brasil. Por meio dos espaços culturais, da música, da
dança, da arte e principalmente por meio da educação.
4. O ENSINO NO COTIDIANO ESCOLAR
As instituições de ensino é o principal meio para a divulgação e consolidação prática
desta Lei, sendo assim, a escola não deve deixar de se exprimir diante de discussões sobre a
diversidade étnica, cultural, gênero e mentalidades. Pois as realidades no centro educativo
trazem diferentes presenças, sendo elas de idade, posicionamentos afetivo-sexual e étnicos.
Porém, sabe-se do desconhecimento por muitos educadores em relação aos conteúdos
exigidos pela lei. É de suma importância a preparação dos professores para trabalhar os
conteúdos que a lei exige, se fazendo necessário capacita-los por meio de especializações
sobre as questões ética-raciais. Propondo a preparação destes professores para ensinar,
objetivando o conhecimento de História e Cultura Afro-Brasileira.
Com isso o Conselho Nacional de Educação deu um parecer nas questões
introdutórias, esclarecendo que
procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da
população afrodescendente, no sentido de políticas ações afirmativas, isto é,
políticas de reparações e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e
identidade. Trata ele de política curricular, fundada em dimensões históricas,
sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo
e as discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva,
propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas
e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico racial –
descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos
– para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos,
igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada (
CNE/Parecer 03/04).

Torna-se necessário que tenham práticas educativas voltadas para as questões de
valorização e divulgação da história e cultura africana, para que não só se adentre em sala de
aula, mas que se amplie-se para as pessoas que ainda não detém o conhecimento para que
possam reconhecer que a cultura brasileira é fortemente influenciada pela cultura negra,
práticas educativas como esta, estarão contribuindo para que crianças e jovens negros não
sofram discriminações, racismo e desigualdade social.
[...] Em nosso país, apesar de todos se dizerem avessos ao racismo, não há quem não
conheça cenas de discriminação ou não saiba uma boa piada sobre o tema. Ainda
hoje o trabalho manual é considera aviltante e a hierarquia social reproduz uma
divisão que data da época do cativeiro. Com naturalidade absorvemos a ideia de um
elevador de serviço ou de lugares que se transformam em verdadeiros guetos raciais.
É por isso que não basta condenar a história, ou encontrar heróis delimitados. Zumbi
existe em cada um de nós. É passado e é presente. (MOURA. 1996. P.30).
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Segundo Gomes (2006) é necessário pensar em uma dinâmica para os processos
educativos escolares e não-escolares para não transforma-los em metodologias e técnicas de
ensino para os ditos “diferentes”. A formação do professor é fundamental para o
desenvolvimento da educação, principalmente ao se tratar de diversidade, o professor além de
ter uma boa capacitação, deve ter suportes para lhe servir como subsídios de aprendizagem na
formação do aluno. É necessário além dos livros, recorrer a outros materiais, para que se
promova de forma educativa uma consciência crítica acerca dos assuntos ético-raciais
debatidos.
Como descreve Gomes (2006, p. 21) os educadores como profissionais da educação
devem ser considerados enquanto sujeitos socioculturais, ou seja, aquele que atribui
sentido e significado à sua existência, a partir de referências pessoais e coletivas,
simbólicas e materiais e que se encontra inserido em vários processos socializadores
e formadores que extrapolam a instituição escolar.

É lamentável que um país com tanta diversidade cultural étnica como é o Brasil teve
que criar uma lei que obrigue o ensino de história e cultura nas escolas de um povo que muito
contribui para a formação da identidade nacional, e esta conquista está ligada as muitas lutas
dos movimentos negros para conseguir reconhecimento e espaço na sociedade, assim
rompendo barreiras que foram impostas a eles e tendo seu reconhecimento devido.
5. HERANÇA NEGRA
Negros, brancos, índios repassaram seus conhecimentos um ao outro, convivências
que brotou uma formação de um povo mestiço, como também uma mistura de culturas
enraizadas nas manifestações que adiante estavam por vim. No Brasil, as tradições de origem
africana é muito forte nos costumes brasileiros. Como as rezas, os cantos, as danças, as artes,
a culinária entre outras manifestações culturais presente no cotidiano brasileiro.
Penso, por fim, na ambiguidade desta nossa história de que são vítimas os negros,
numa sociedade que os exclui dos benefícios da vida social, mas que, no entanto,
consome os deuses do candomblé, a música, a dança, a comida, a festa, todas as
festas de negros, esquecida de suas origens. E penso também em como, em vez de
registrar simplesmente o fracasso dos negros frente às tantas e inumeráveis
injustiças sofridas, esta história termina por registrar a sua vitória e a sua vingança,
em tudo o que eles foram capazes de fazer para incorporar-se à cultura brasileira.
Uma cultura que guarda, através de sua história, um rastro profundo de negros
africanos e brasileiros, mulatos e cafuzos, construtores silenciosos de nossa
identidade. E não se pode dizer que não houve afetividade ou cumplicidade nessa
relação. A mestiçagem é a maior prova dessa história de pura sedução, da sedução
suscitada pela diferença, que ameaça e atrai, mas acaba sendo incorporada como
convívio tenso e sedutor, em todos os momentos da nossa vida. Tudo isso é
memória. Tudo isso faz parte da nossa história. Uma história escamoteada que já
não poderá mais ficar esquecida pela história oficial. (ARAUJO. 2007, p.5).

O Brasil é o segundo maior pais com o qualitativo de pessoas negras no mundo, pouco
é valorizada sua diversidade cultural, a imagem construída sobre a cultura negra parte de duas
visões que se tem até os dias de hoje, uma sobre o negro escravizado e a outra recai sobre a
imagem folclorista estereotipada no nosso cotidiano sobre o negro em ritmos de sambas, nas
rodas de Capoeira, nas saias rodadas das baianas, esses são um das visões que ainda se tem
sobre o negro, não que estes espaços não sejam admiráveis para a manifestação de sua
cultura, porem a maneira de como ela é exposta que faz com que se afastem todo o processo
histórico de luta e resistência dessas pessoas.
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É nessas manifestações que os negros expressam sua religião, sua fé e o desejo de
liberdade. Sobre essa questão Bonvini (2001, p. 42) aponta que:
Nesse contexto, ao contrário das aparências, a tradição oral, tal como ela tomou
forma no Brasil, não é um resíduo degradado de uma outra das tradições orais da
África, importada para o brasil no curso da escravidão, resíduos feitos de
descontinuidade e de obras inacabadas, mas sobretudo um dispositivo que, ao
contrário, soube guardar o essencial da tradição oral africana. (BONVINI, 2001, p.
42).

Essas histórias são difundidas nos livros didáticos que retratam a história do Brasil,
porém sofreram alterações por serem narradas pelo olhar do europeu. O eurocentrismo
presentes nas narrativas dos livros didáticos foram responsáveis pela grande distorção de fatos
históricos sobre o legado cultural dos povos africanos, e da negação que ainda se tem entre os
negros africanos sobre sua origem, assim o eurocentrismo se impôs como cultura superior,
fatos estes que abala severamente a autoestima, e esquecem as muitas conquistas que seus
descendentes deixaram para o Brasil.
Para se falar sobre a cultura afro-brasileira não se poderia deixar de mencionar o
período escravo que se constitui numa mancha difícil de apagar. É impossível se
falar sobre a cultura dos negros, sua passagem pelo Brasil e seus dias atuais se não
for escrito sobre a escravidão e suas consequências. Este estudo pretende abranger,
entre outros assuntos, a escravidão, seus conhecidos males, sua travessia pelo
Atlântico, O índio brasileiro era tão desprezível na avaliação portuguesa que o preço
de cada um não ultrapassava a casa dos quatro mil-réis, enquanto o negro nunca era
vendido por menos de cem mil réis, isto no início da escravidão. Eram, pois, os
africanos, mercadoria de alto valor na época. Para isso concorria, de certo, sua fácil
adaptação a faina agrícola, uma vez que, acostumados a outras condições de vida,
decorrentes de civilização maias adiantada, seus hábitos e temperamento muito
diferiam do nomadismo indígena. [...] (LUNA, 1968, p. 16).

Nos livros didáticos a história do Brasil é recontada de forma que dificulta a
compreensão do papel do negro além das correntes, nele é reproduzida que os africanos
chegaram em terras brasileiras para servir de mão-de-obra escrava e que ao longo do tempo
foram reinventando sua forma de viver. Sendo que ao chegarem no Brasil já existia outros
povos, os indígenas, que também foram integrando a sua cultura os costumes dos que aqui
nesta terra já habitavam.
O convívio dos negros, brancos e índios durante décadas, formou-se uma nova
unidade cultural de um povo mestiço. Desta forma, tem-se a cultura brasileira formada por
diferentes tipos de cultura entrelaçadas entre culturas, cresças e costumes. A presença da
cultura negra que ao ser trabalhada nas escolas deverá ser desmitificada pelos estereótipos
implantados sobre a imagem dos negros.
De questões curriculares que evidenciem contradições e conflitos existentes na
escola e no mundo acadêmico, questiona e desconstrói saberes históricos
eurocêntricos que ainda hoje funcionam como orientadores de uma concepção
estereotipada do negro e do índio, ainda presente em alguns livros. (Ferraz, 2011, p
29).

A cultura africana está também na música, nas danças e nos jogos como: a capoeira; o
afoxé, o maracatu, a congada, o lundu, samba, choro e a bossa nova. A música servindo como
fonte histórica, pois ela retrata um determinado contexto histórico e pode ser analisado para
compreender um momento no tempo. O samba teria surgido de uma dança original da
Angola, uma dança que exigia movimentos nos quadris. No Brasil, tendo como os primeiros
sambistas o Sinhô, Donga, Pixinguinha e outros que contribuíram muito para a popularização
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do samba enquanto música popular brasileira. “O samba é um caminho que possibilita uma
leitura crítica para conhecermos um pouco mais as peculiaridades desses povos. A história do
samba é uma evocação de um passado integrado na história do Brasil (ALVES, 1976, p. 13).
De acordo com Caxile, Fialho e Santana (2004) a música, a dança e os movimentos
negros devem ser compreendidos numa perspectiva histórica, onde o escravo no início estava
sujeito a todo tipo de exclusão, seu corpo era o principal meio para se manifestar. As letras
das músicas expressavam sentimentos, revoltadas e servia também como meio de
comunicação entre eles, quando no período escravocrata planejavam fugir. Na
contemporaneidade, o samba é um dos ritmos mais tocados, e ganhou para si uma das maiores
festas brasileiras, o carnaval.
Na medida em que a sociedade se apropria das manifestação de cor e as integra no
discurso unívoco do nacional, tem-se que elas perdem sua especificidade. Tem-se
insistido muito sobre a dificuldade de se definir o que é ser negro no Brasil. O
impasse não é simplesmente teórico, ele reflete as ambiguidades da própria
sociedade brasileira. A construção de uma identidade nacional mestiças deixa ainda
mais difícil o discernimento entre as fronteiras de cor. Ao se promover o samba ao
título de nacional, o que efetivamente é hoje, esvazia-se sua própria especificidade
de origem, que era ser uma música negra (ORTIZ, 1985, p. 43).

A capoeira também é uma herança africana, hoje tão conhecida no Brasil, reunidos em
círculo, em terreiros, os escravos praticavam o jogo, era uma forma de diversão, com passadas
de pernas que exige movimentos ágeis, de início a capoeira foi considerada uma luta, e logo
foi proibida, tornando-se símbolo de luta e resistência dos escravos africanos. Hoje a capoeira
permanece viva no Brasil e foi reconhecida como um esporte pelo CND (Conselho Nacional
de Desporto).
No jogo da capoeira muitas vezes fica difícil perceber onde termina a
combatividade e começa a violência. Seus limites são sutis e a inobservância
desse limiar, principalmente por parte dos líderes, pode ser um dos principais
fatores para a exacerbação da violência na capoeira em geral (FALCÃO,
1996, p.115).

Os negros africano contribuíram muito para a culinária brasileira, trouxeram sabores e
temperos, a cozinha brasileira foi influenciada não somente pelo negros, mas também pelos
indígenas e pelos portugueses. A culinária negra se faz presente com suas guloseimas típicas
como: os quitutes, acarajés, quibebe, caruru, abará, o vatapá entre outros que estão presente
na mesa dos brasileiros.
A cultura africana possui muitas características presentes no cotidiano brasileiro,
fazendo parte desta cultura de miscigenados, diversidades que se tem no Brasil que é preciso
ser reconhecido, levando em consideração o contexto em que se foi trazido e como foi
explorado, transformando em aprendizado todo o contexto da colonização do Brasil.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto, faz se necessária uma reflexão sobre a importância dos
estudos africanos e afro-brasileiros, étnico-raciais e questões de identidades não somente em
sala de aula, mas em toda sociedade. Vemos que a cultura afrodescendente está disseminada
em diversas áreas da sociedade, na arte, na música, na dança, na culinária, na religião, dentre
outras de igual relevância.
A formação do educador nessa construção de conhecimento é fundamental para o bom
desenvolvimento da educação, pois ele é capaz de tirar as imagens estereotipadas dos negros
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que se encontram principalmente nos livros didáticos e a escola é uma das principais
instituições com maior capacidade pois nela se resguardam o respeito ao próximo, as
diversidades, a desigualdade e a cultura do outro.
A lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afrobrasileira nas escolas, tem sua importância pois suas abordagens valoriza o negro, resgatando
sua cultura, a nossa história e muda a nossa mentalidade sobre os negros, promovendo a
inclusão social, e o reconhecimento que a nossa cultura está enraizada com a cultura africana.
Sabemos que a lei por si não mudará uma sociedade que foi construída a partir de
hierarquização social em que sempre colocou o índio e o negro como inferiores aos brancos.
Mas que ao longo dos anos, vimos que os próprios negros começaram a se manifestar em
busca de direitos, reconhecimento e foi através dos movimentos que hoje o negro tem
reconhecido por leis seus diretos.
Por fim, ressaltamos a importância do brasileiro subvalorizar a cultura negra,
reconhecer suas raízes culturais que fazem parte da identidade nacional, em que o negro, o
índio e o branco fazem parte desta miscigenação que é a sociedade brasileira.
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UMA FALSA ABOLIÇÃO E O UNIVERSO CULTURAL
AFRODESCENDENTE NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Josenilde da Silva Caldas¹
Leylla Maraisa Silva Bezerra²
RESUMO
O presente artigo pretende abordar a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira
na Educação Básica apresentando assim a Lei 10.639/03, apontando os problemas encontrados para a sua
efetivação. Partindo da escravidão, momento da história negra que está impregnada nos livros didáticos com
parte integrante da identidade do afrobrasileiro, segue para o histórico do currículo escolar, apresentando sua
função dentro do espaço escolar como formador do conviver social, regido pelas ideologias e relações de
culturas e saberes atuando de forma direta e indireta na formação e no desenvolvimento do alunado, e da sua
reinvenção após a publicação da lei em questão. Faz uma rápida passagem pelo histórico do negro dentro da
história da educação, abordando o desafio do mesmo para ingressar no âmbito escolar, buscando apagar a
invisibilidade que cobre os negros na história educacional, manifestando-se através das abordagens que
apresentam estes indivíduos apenas na condição de escravos afirmando de forma recorrente que nos séculos
XVIII e XIX os negros não frequentavam escolas, e que apenas nos anos finais do século XIX os negros
começaram a frequentarem os bancos escolares. E por fim apresenta como a cultura afrodescendente está
impregnada no currículo escolar brasileiro. Diante de tal perspectiva o trabalho objetiva trazer à tona o desejo da
inovação das imagens que desestabilizam os estereótipos negativos dos afrodescendentes e na busca de
emancipação dos mesmos, por meio da concretização de mudanças na ordem das representações e dos lugares
sociais os quais lhes foram reservados pela história. Apesar das barreiras, a implantação da lei ajudará a escola
a cumprir com os objetivos como: levar a reflexão sobre a discriminação racial, mudar a mentalidade
preconceituosa e superar as desigualdades raciais.
PALAVRAS CHAVES: Lei 10.639. Currículo escolar. Identidade. Cultura afrodescendente

INTRODUÇÃO
A proposta desse projeto é tornar possível uma análise da real situação do negro afrobrasileiro no ambiente escolar, partindo da inclusão do estudo da História e Cultura Africana
e Afro-Brasileira currículo escolar, a partir da lei 10.639/03, lei essa que alterou a 9.394/96
tornando obrigatório o ensino da história, da literatura, da cultura negra e da luta da população
negra brasileira. Estas são políticas de ações afirmativas e reparação, fruto de anos de luta do
Movimento Negro para que o estado brasileiro reconhecesse o racismo e traçasse estratégias
para combatê-lo, partindo do âmbito escolar.
Deve-se abandonar a postura imparcial e reivindicar que a proposta de reparação à
população negra presente na lei 10.639/03 e nas Diretrizes sejam praticadas dentro das
escolas, a partir da construção de um currículo que atenda a essas demandas.
Sabe-se que a história do negro no Brasil ainda é contada nos livros didáticos
mostrando uma imagem do negro como escravo submisso e negro trabalhador que sempre
ocupou uma posição social mais baixa, como isso seria um estímulo para estudar?
Um dos maiores desafios enfrentados pelo sistema de ensino atual é a efetivação de
políticas públicas na educação, gerando no currículo e no cotidiano escolar o
desconhecimento dos valores culturais trazidos da realidade sociocultural, especialmente
sobre a cultura afro-brasileira.
______________________________________________________________
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O espaço escolar pode e dever ser o centro de debates e valorização da identidade negra,
disseminando informações sobre o negro como melhor forma de combate ao preconceito e
racismo. Saindo da idealização, alcançando a efetividade, isso implica em não lembrar a
contribuição negra na formação da sociedade brasileira apenas nas datas tidas como
comemorativas, como o 13 de maio (Abolição da Escravatura) e o 20 de novembro (Dia
Nacional da Consciência Negra), mas sim de forma efetiva durante o período escolar e na
formulação do currículo escolar. Essa situação traz à escola a característica de escola
democrática.
Partindo do reconhecimento torna-se possível compreender a educação como um
processo de construção da identidade do sujeito, fazendo com que a mesma seja preservada e
respeitada individualmente.
ABOLIÇÃO: MÁSCARA DO GENOCÍDIO RACIAL
O primeiro contato do povo negro com o Brasil foi a partir da escravidão de seu povo,
estes passaram por uma imigração forçada. Foram trazidos para cá para trabalharem como
escravos, sem direito algum, ao não ser o de trabalhar pesado e serem violentados física e
sexualmente.
É o que nos diz Freyre (1998) no Brasil, as relações entre os brancos e as raças de cor
foram desde a primeira metade do século XVI, condicionados, de um lado pelo sistema de
produção econômica – a monocultura latifundiária; do outro, pela escassez de mulheres
brancas, entre os conquistadores.
Esse processo acabou por mistificar a imagem do povo negro, ligando a sua história
aos navios negreiros, às fazendas de cana-de-açúcar e/ou as tribos de homens e mulheres
despidos tanto de roupas como de humanidade.
O homem branco convicto de sua superioridade manteve o negro em um sistema
escravocrata, demonstrando todo e qualquer desprezo pela raça de cor, tratando-os não apenas
com força brutal, usando também da flagelação completa da personalidade moral e das
aptidões intelectuais do negro.
Com os primeiros passos dados para o que chamaram de “abolição” imaginar-se-á que
chegaria o fim do rapto e transporte de negros para trabalharem como escravos aqui na
colônia brasileira, mas este apenas passou a ser feito às escuras, ilícito. Aumentando mais
ainda o comércio humano, pois o valor para ter um escravo subiu abruptamente.
Durante a escravatura o negro era tido como “coisa” e “mercadoria”. O fim da mesma
não mudou muito a situação do negro, este apenas passou de mercadoria para cidadão da
classe de cor, de segunda categoria. A escravidão negra surgiu apenas como fonte de acúmulo
de lucros e capital para os senhores escravagistas.
O capitalismo acabou por marcar a relação entre os homens dando mais relevância
para a dominação e a para a desigualdade, definiu o povo negro como inferior essa situação
foi mascarada com palavras bonitas e “enfeitadas” em uma lei falha, a Lei Áurea (1888).
A assinatura da Lei Áurea apenas libertou o negro dos grilhões, os tirou das senzalas,
mas foi-lhes negado o direito a terras para morar, para recomeçarem como cidadãos livres.
Foram expulsos do centro das cidades e empurrados para os becos, vielas, galpões tidos como
abrigos longe da cidade, sem perspectivas de vida, sem trabalho, a não ser alguns “bicos”,
estes quando conseguiam, ou até mesmo pequenos furtos e trabalho com venda de produtos
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ilegais. Outro fator que agravou a situação do ex-escravo foi o analfabetismo, estes não
sabiam ler e nem escrever, pois não era permitido aos mesmos o acesso à escola, mesmo
libertos ainda lhes era negado o ingresso à escola.
A lei Áurea deu ao negro uma dupla identidade, uma que deve assumir diante do
branco e de si como membro de outra classe, gerando a diferença social, e a outra como ser de
outra classe diante dos membros de outras classes, é o que afirma Valente (1996).
Esse conflito é marcado pela democracia racial que acaba negando a existência do
mesmo entre as raças, entre o branco e o negro. Esta democracia se dá de forma sutil,
encoberta socialmente, onde a sociedade passou a sustentar a relação entre o real e o
imaginário, o real mostra a existência do racismo e o imaginário nega a existência do mesmo.
Hoje nem tudo é igual ao período escravocrata, mas o tratamento, as formas de
oprimir o negro ainda duram, apenas receberam uma nova roupagem, foram encobertas pela
comemoração do dia 13 de maio, tida como data festiva, pois “libertou” o negro da prisão de
madeira, levando - o para prisão de ideologias e misticismo com relação a sua identidade.
LEI 10.639/03: TRADIÇÃO E A REINVENÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR
BRASILEIRO

Para tratar das reinvenções e tradição do currículo é necessário discutir sobre o
conceito e contexto voltados para o âmbito educacional, apresentando as ideologias, os
valores e as relações dentro do espaço escolar.
Currículo é o espaço voltado para a formação do como conviver socialmente, este é
entremeado por ideologias, culturas e relações de poder e saber. Este atua de forma direta e
indireta na formação e no desenvolvimento do educando, sendo fácil notar a presença das
ideologias e cultura configuradas no resultado do trabalho educacional, pois o mesmo
determina a realidade histórica, cultural e social refletindo no proceder didático e
administrativo, regularizando sua prática e teoria.
O professor não deve deixar aflorar apenas uma compreensão acerca do processo de
ensino aprendizagem, mas deve junto com os alunos desenvolver meios para critica e a
transformação das praxes sociais que formam a vida fora da escola. Mostrando aos mesmos
que eles são o sujeito construtor de sua história e do seu conhecimento, este processo pode
ainda ser chamado de democratização dentro da escola.
As instituições de ensino têm o papel de ecoar os diferentes momentos e processos que
fazem parte das relações entre o eu e o outro, assim surge a lei de número 10.639/03, que
altera a lei 9.394/96, reformulando as diretrizes e Base da Educação e os PCNs, tornando
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental e Médio
nas instituições oficiais e privadas. Acrescentando na lei anterior os artigos 26-A, 79-A e 79B.
Os artigos acrescentados fazem referência à inclusão do estudo da História da África e
do povo africano, da luta da população negra brasileira, da cultura negra, resgatando a
contribuição do povo negro na formação da sociedade nacional, na área socioeconômica e
política relacionando a História do Brasil. Esses artigos garantem que essa mudança seja
incluída no currículo escolar e sejam ministradas nas aulas de Educação Artística, Literatura e
História do Brasil. Inclui ainda a data 20 de novembro como dia nacional consciência negra.
A alteração da antiga lei 9.394/96, veio na tentativa de promover o declínio das
relações e da degeneração dos valores que caem sobre o respeito ao outro, e da convivência
harmoniosa, configurando a cultura, disseminando as imagens e identidades criadas a partir de
estereótipos, das desigualdades e diferenças étnico-raciais, visando a construção de uma
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nação democrática, seguindo as diretrizes curriculares relacionadas à educação étnico-racial e
do ensino da História da Cultura Afro-brasileira e Africana, que serão observados pelas
instituições, visando:
[...] orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e

avaliação da educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade
multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas,
rumo às construções de nação democrática. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2004, p. 31)

Nos discursos voltados para a participação da população negra e de seus descendentes
na formação da sociedade brasileira é possível notar o desenvolver das praticas culturais que
repassam imagens negativas, errôneas e verdades não ditas, estes ainda recebem um
tratamento que agrava a questão do racismo, do preconceito e discriminação nas relações
cotidianas.
A desvalorização da verdadeira identidade negra e afrodescendente, dos estereótipos
relacionados a esses indivíduos foram criados pelo discurso eurocêntrico, cultura branca, pela
questão da escravidão, exaltando o branco como um ser superior, dominante e mais
desenvolvido intelectualmente e reforçando a inferioridade da população negra, rebaixando-os
apenas ao patamar de mercadorias e caracterizando-os ainda como grupo desprovido de
capacidade organizativa e propositiva.
Tal pensamento fez surgir à ligação da imagem negra ao exótico, ao inferior, ao
erótico, ao primitivo e ao libertino, reforçando as questões ideológicas desvalorizaram o povo
negro, sendo este tido pela sociedade apenas a partir de qualidades negativas, impróprios para
viverem no meio social, sobre esses apenas recai o peso do trabalho e a inferioridade de classe
e racial.
A Lei n. 10.639/03 faz referência ao silenciamento que estabeleceu a fragmentação
histórica da participação do negro na cultura brasileira, busca apagar a marginalização da
população negra no processo de produção socioeconômica, cultural e política no Brasil
partindo dos estudos da História Africana, dos movimentos de resistência negra e da cultura.
Triste, mas essa lei ainda caminha a passos lentos, o que ainda se ver em livros
didáticos discursos preconceituosos e errôneos em relação a temas ligados a história. Estes
ainda reproduzem pensamentos genéricos e imagens estereotipadas a cerca do negro
caracterizando-os como uma raça inferior. A maior parte dos livros possui algumas
características comuns tendo como ponto primordial a exclusão das populações negras e da
sua cultura do sistema na forma de apresentar a história dos negros no Brasil. Segundo a
pesquisadora Danielle Bastos Lopes, em um artigo publicado na Revista de História da
Biblioteca Nacional (2014), a primeira característica é o “congelamento das culturas” onde o
negro apenas se apresenta como o “escravo que joga capoeira”, a segunda é o caráter genérico
como o negro é retratado, como o termo “escravo africano”.
Ainda trazem a importância da população negra na constituição da identidade nacional
ligada a escravidão e à sua “falsa abolição”, a uma liberdade que não passou de uma
assinatura, pois ainda não há uma integração completa do negro dentro da sociedade.
O que se tornou forte foi o reverenciamento do artigo 79-B, que faz referência a data
20 de novembro, tendo essa à incumbência de reafirmar o que começaram a chamar de
consciência negra. Consciência essa que se é lembrada durante o mesmo de novembro, depois
dessa data volta-se ao quase marco zero com relação à luta pela afirmação e a valorização da
população negra como integrante da sociedade brasileira.
Essa lei busca a correção de injustiças, educacional, a Secretaria Especial de Política
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2005 resumiu esse processo da seguinte
forma:
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O Brasil Colônia, Império e Republica, teve historicamente, no aspecto legal uma
atitude ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a
população afrodescendente brasileira até hoje. O decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro
de 1854, estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos,
e a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de
professores. O decreto nº 7. 031, de 6 de setembro de 1878, estabelecia que negros
só podiam estudar no período noturno e diversas estratégias foram montadas no
sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares (Diretrizes
Curriculares Nacionais, 2005, p. 7)

Partindo desse resumo histórico do acesso à educação e ações para reverter essa
situação, Pereira (2007) propõem questões a serem apresentadas e discutidas juntamente com
os educadores, sendo essas: quais são os modos de estruturação e os sistemas de valores,
dentre outros fatores, que atuam na constituição das diferentes sociedades africanas? Quais
são os modos de estruturação e os sistemas de valores responsáveis pela articulação das
diferentes culturas afrodescendentes no Brasil? Este afirma que as respostas dessas
indagações são necessárias para a construção parâmetros curriculares mais abrangentes e
específicos, promovendo o dialogo verdadeiro entre as variações socioculturais que fazem
parte da sociedade brasileira.
Em suma intenção da lei 10.639 é contribuir para a superação dos preconceitos, de
atitudes discriminatórias e racistas por meio de práticas pedagógicas de qualidade, que
incluam o estudo da influência africana na cultura nacional.
O NEGRO NO ESPAÇO ESCOLAR BRASILEIRO
As questões de desigualdade presente na sociedade brasileira ocupam todos os
espaços, até mesmo o escolar. A discriminação racial e o preconceito ainda podem ser
notados nas relações entre as pessoas e até nos livros didáticos.
Alunos negros, crianças, jovens e adultos, ficam isolados num canto da sala de aula. A
inocência infantil acaba por se perder diante de pensamentos negativos, preconceituosos e
racistas de alguns adultos com relação ao negro, atinge tanto a vitima (alunos negros e
afrodescendentes) como algoz (alunos brancos), para estes, é passada a ideia de que o negro
não é gente, que não tem direito algum. Foram esses pensamento que fizeram com que
surgisse a negação da contribuição negra para a formação social e cultural brasileira.
Não existe melhor forma para compreender a história social e cultural do Brasil, a não
ser começando pelos estudos das matrizes formadoras da nação brasileira, indígena, europeia
e africana, dando ênfase à heterogeneidade do espaço. Mas essa situação ainda esta sendo
ensaiada por alguma instituições, na maioria dos livros e material didático as contribuições
dos africanos e dos seus afrodescendentes brasileiros ainda estão ausentes total ou
parcialmente dos livros didáticos, quando estão presentes são apresentados sobre o ponto de
vista preconceituoso e estereotipado, causando assim a privação da memória dos ancestrais no
sistema público oficial da parcela da população brasileira de ascendência africana. E ainda
ocasiona uma baixa autoestima e a construção de uma identidade negativa.
O Brasil é o segundo país com a maior população negra, ficando atrás da Nigéria, este
conseguiu produzir um quadro de extrema desigualdade étnico-racial, negando o racismo e a
discriminação como causa do baixo desenvolvimento humano com relação à população negra.
Partindo dessa situação, o movimento negro tem se mantido e fortalecido na luta para
a concretização de uma nação democrática com relação às questões raciais, usando de
denuncias da condição de vida da população negra em todo o país, dando ênfase ao acesso e a
permanência desses indivíduos no sistema educacional.
A exclusão do negro das narrativas históricas teve fundamentos na ideia da
inexistência de fatos notáveis até o contato com o branco, é o que afirma Moniot (1976). Essa
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problemática ainda está presente na educação brasileira, mais especificamente voltado para a
história da educação, disciplina especifica que consta no currículo de formação do educador.
Esta disciplina fez surgir uma nítida impressão de que os negros não frequentavam escolas,
impressão essa recorrente aos séculos XVIII e XIX.
A ausência de conteúdos na historia da educação brasileira com relação à trajetória
educacional e escolar do negro afro-brasileiro, nega totalmente a intervenção do negro na
sociedade brasileira nos anos iniciais da Republica, intervenção essa que se deu a partir dos
movimentos e lutas de libertação e a partir de estudos sobre luta e movimentação negra nos
anos iniciais da República e a temática da escolarização da população negra no campo de
pesquisa da historia da educação.
Alguns estudiosos contemporâneos como refletem bem sobre a temática da
escolarização da população negra em suas pesquisas, mostram os problemas e a fragilidade
acera da mesma. Freyre (1998) mostra-se um adepto da marginalização do negro, mas este
apresenta o negro como parte do cotidiano da família brasileira e sociedade brasileira.
A condição de segmento discriminado e marginalizado pela sociedade e a disputa
entre imigrantes vindos da Europa, era percebida pelo negro. Estes começaram a se
organizarem em entidades para lutarem pela aceitação e efetivação de seus direitos, sendo
primordial o acesso e a permanência no sistema educacional, pois estes acreditavam que seu
reconhecimento como individuo social dependia do seu acesso à escola..
Nos anos finais do XIX surgem as primeiras oportunidades concretas de educação e
ascensão da população negra surgem no Estado Republicano, quando o desenvolvimento
industrial impulsionou o ensino popular e o ensino profissionalizante.
O ensino popular se caracterizou como solução para a questão política, consecução de
votos, e a representação do poder da República, em outras palavras seria a solução para a
transformação evolutiva desejada pela sociedade brasileira, pois o progresso prometido pelos
republicanos viria pela prática do voto dos alfabetizados.
Muitos estudiosos da época defenderam a ideia de que a sociedade brasileira só
chegaria ao status de uma nação grande e gloriosa com a marginalização da população negra.
E justificavam através do critério cientificista do século XIX a inferioridade da raça negra e
de seus descendentes entre ele estão Nina Rodrigues (1977), este diz que:
O critério científico da inferioridade da Raça Negra nada tem de comum com a
revoltante exploração que dele fizeram os interesses escravistas dos norteamericanos. Para a ciência não é esta inferioridade mais do que um fenômeno de
ordem perfeitamente natural, produto da marcha desigual do desenvolvimento
filogenético da humanidade nas suas diversas divisões ou secções [...]
(RODRIGUES, 1977, p.7)

A busca da liberdade e do direito de usufruir da cidadania em quanto livre tanto no
período imperial como nos primeiros anos republicano, fez com que a camada negra se
aproximasse, mesmo que de forma lenta. Estes conseguiram chegar ao nível de instrução com
a ajuda de pessoa instruídas, com a aceitação em escolas públicas oficiais e até mesmo com a
criação de suas próprias escolas.
Ainda são poucos os registros históricos com relação a escolas criadas por negros. A
que se tem registro é a escola do Quilombo da Fazenda Lagoa-Amarela que ficava localizada
na Chapadinha, Estada do Maranhão. A mesma foi criada por um negro quilombola chamado
negro Cosme, com objetivo de garantir o ensino da leitura e a escrita dos quilombolas. Não se
tem precisamente a data de sua fundação, mas se sabe que a mesma compreende entre as
datas de 1838 e 1841, período da Guerra do Balaio, pois seu fundador era dito como um dos
lideres da Guerra.
Anos depois foram fundados, o Colégio Perseverança ou Cesarino, em Campinas
(1860), Colégio São Sebastião, Campinas (1902), criados para alfabetizar as crianças negras,
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e em São Luis no ano de 1821 a irmandade começaram a oferecer aulas públicas aos filhos da
população negra.
Com a ampliação da rede de ensino público em todo o país na década de 1960, o
ingresso do negro às escolas públicas tornou-se rotineiro, mas as relações raciais no interior
das salas de aulas permaneceram discriminatórias. A partir dos anos 70 as organizações
negras de caráter civil começaram a denunciar a seletividade do modelo educacional vigente
que excluía o patrimônio cultural da população negra dos currículos escolares, afastava a
classe negra, do processo ensino-aprendizagem. Diante dessa situação, começaram a
reivindicar a incorporação dos conhecimentos voltados para o legado histórico do negro como
possuidor e criador de uma história e cultura no currículo das escolas.
Barbosa (1997) faz referência à existência de cinco escolas destinadas à população de
negros escravos e libertos em Campinas no ano de 1871. Esta autora contraria o que sempre
foi afirmado pela história, que não era permitido o acesso à escola por negros cativos,
afirmando que a partir da legalização da Lei do Ventre Livre a população negra teve liberdade
de instrução.
A melhoria da situação socioeconômica reduziu o número de crianças sem o direito de
acesso a escola independente de sua cor, mas ainda se é possível notar a diferença nos níveis
de acesso entre crianças negras e crianças brancas. Em outras palavras a escolarização do
negro ainda se encontra sobre a insensibilidade do preconceito e do racismo.
Essas diferenças vieram se arrastando por dos séculos, hoje está menos presente no
ambiente escolar, mas ainda se é possível encontrar mascarado em ideias negativas, em
atitudes, gesto e palavras por parte dos professores, alunos brancos e até mesmo por parte de
negros que ainda negam sua própria identidade, por recio da acirrada competição com o
branco na garantia de uma vida digna, de uma situação social melhor dentro da sociedade.
CULTURA AFRODESCENDENTE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS
No ano seguinte da publica da Lei 10.369/03 é publicado o parecer 003/04 para
regulamentar a implantação da lei, tornando mais intensos os debates sobre as relações raciais
no Brasil, procurando oferecer uma resposta à população afrodescendente na área da
educação, regulamentando políticas de ações afirmativas e de reparações e o conhecimento e
valorização da história, cultural e identidade negra.
A inclusão de elementos referentes à cultura africana e afrodescendente no currículo
escolar brasileiro tem um sentido político de grande importância, pois favorece aos docentes e
discentes a oportunidade de repensar sobre a realidade da sociedade brasileira a partir da sua
diversidade cultural e revisa de forma critica os conteúdos tidos como oficiais relacionados a
essa temática.
Segundo Pereira (2007) a inserção de tema referentes a cultura africana e afrobrasileira em nossos currículos permitirá maior compreensão de seu modo de funcionamento,
bem como as influências que exerceram e continuam exercendo sobre a nossa sociedade.
A lei 10.639 tem como objetivo responder a antigas reivindicações do movimento
negro, propondo uma busca pela questão da raça nas leis educacionais. Tal busca reflete a
tensão presente na sociedade entre as políticas que pretendem a permanência do racismo
estrutural, centrado na invisibilidade da raça, e o rompimento dessa teoria.
A inserção da cultura afro-brasileira nos currículos escolares facilita o conhecimento
de nossa diversidade social, apontando também os conflitos que estão por baixo dos modelos
educacionais, que se recusavam a considerar essas referências como um fator constitutivo da
sociedade brasileira. Dão ainda forma e sentido à cultura negra afro-brasileira contribuindo
para a formação de novas praticas pedagógicas que incluam não apenas o negro, mas todos os
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evolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Mostrando que se pode usar das diferentes
representações culturais para ensinar a viver em sociedade.
A nova estrutura do currículo escolar brasileiro apresenta conteúdos que contribui para
que o negro afro-brasileiro se veja contemplado juntamente com seu universo cultural e
apenas se verem simplesmente incluídos por conta de sua diferença, mas que essa seja aceita
verdadeiramente e que possa contribuir para a formulação do processo educação.
A temática pluralidade cultural do Brasil deve ser trato sob o signo da “urgência
nacional” esclarecendo que a esta altura do século XXI não é aceitável que a sociedade
brasileira sustente uma visão etnocêntrica excluindo ou agredindo grupos e culturais tidos
como diferentes. Partindo desse ponto de vista a temática de inclusão da cultura
afrodescendente no currículo faz referência à abrangência nacional reconhecendo-a como
matriz da formação brasileira. O desenvolver de ordem social democrática esta relacionado à
inserção cotidiano de conteúdos relativos à cultura africana e afro-brasileira.
A transformação das praticas educacionais com a lei 10.639 refletem sobre o modo
relacionamento com o outro como uma exigência social, pois o Brasil apresenta uma face
cultural múltipla e estas devem dialogar entre si. É necessário atentar para a diversidade
existente dentro da cultura afrodescendente, pois esta mesma traz referências de diferentes
grupos culturais africanos que chegaram aqui no território brasileiro e desenharam diferentes
modelos culturais, como o banto, o mina-jeje, o nagô-iorubá e o hauçá.
O que se pretende com a inclusão de temas referentes à cultura africana e afrobrasileira em sala de aula, procurando estabelecer políticas que afirmem à sociedade brasileira
a sua divida com os africanos e seus descendentes, promover a justiça social e desfazer o
atraso por parte da sociedade e do Estado brasileiro com relação a essa temática.
Trata-se de um fazer pedagógico fundado em dimensões sociais, históricas e
antropológicas advindos da sociedade brasileira, na tentativa de combater o racismo e a
discriminação que atingem a população negra. As políticas de ações afirmativas e de
reparações tem como meta o direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional e possam
expressar as próprias visões de mundo e manifestem com autonomia seus pensamentos de
forma individual e coletiva.
Uma vez que os aspectos da cultura africana no contexto escolar ainda são
mencionados de forma simplista quando se fala sobre, a culinária, a música, a dança ou sobre
os cultos afro- brasileiros. Essa deficiência se deve à falta de capacitação, em outras palavras
não se era passado aos educadores nas Faculdades de Educação temas relacionados à
contribuição e influência africana na formação da nação brasileira.
O foco que é dado pelos estudos culturais afro-brasileiro ao papel das Faculdades de
Educação e à escola é o de dar um sentindo a educação, sentido esse que a torna um espaço de
desenvolvimento e expansão de narrativa que questionam as relações de poder na medida em
que influenciam na produção de conhecimento.
A inclusão de elementos da cultura africana e afro-brasileira no currículo no currículo
escolar faz com a identidade da criança afrodescendente seja alicerçada no momento em que a
mesma ingressa na escola, e faz com que os educadores compreendam que os alunos são
indivíduos pertencentes a culturas diferentes, não desiguais e que a compreensão e o respeito
a essas diferenças são condutas indispensáveis para a formação de um cidadão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de uma sociedade democrática supõe investimentos a longos prazos e se
depara com desafios ao lidar com realidades complexas e de dimensões amplas. O
preconceito, a intolerância e o racismo têm se caracterizados como fatores geradores de
discórdia e guerras ao longo dos séculos.
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Uma analise critica da organização escolar nos permite perceber o envolvimento
histórico da escola e do seu currículo como meio de materializar ideologias que reforçam a
desigualdades sociais e raciais, este último elemento se torna indispensável para analise do
dos processos de formação da identidade dos sujeitos e dos fenômenos culturais.
Na busca de formas de superação dessas desigualdades surge assim a necessidade de
implantar a lei 10.639/03, tentando reverter a situação de insucesso por parte dos alunos
negros, defasagem essa causada pela forma que sua história e de seus descendentes são
contadas de forma negativa pelos livros didáticos e pelo discurso negativo e estereotipado de
seus professores em relação ao seu passado, a sua imagem e sua cor, apresentando seu povo
sem uma identidade definida.
As considerações destacadas no presente trabalho demonstram as práticas de exclusão
do negro no contexto escolar. Muitos educadores não compreendem os conflitos dos alunos
afro-brasileiros ou, muitas vezes, reconhecem esses conflitos, mas não sabem como lidar com
as diferenças, ficam perdidos sem uma orientação para resolver tais situações.
Ao analisar estas considerações, indagamos se os conteúdos desenvolvidos nas
propostas curriculares da maioria das instituições escolares brasileiras não estão afirmando os
conteúdos a serem trabalhados com relação ao ensino da história da cultura africana e afrobrasileira.
A publicação da Lei 10.639/03 contribuiu para a construção de um currículo e de uma
escola mais democrática. O desafio de um projeto que envolva a questão racial e educação
que transforme as relações sociais existentes na sociedade atual, e dependerá de ações
contínuas e de se acreditar que é possível formar cidadãos autênticos, autônomos e
emancipados, não apenas o branco, mas sim todos pertencentes à sociedade. Os estudos
relacionados ao Currículo contribuíram para que se efetivassem contestações a respeito do
tratamento dado à História do negro nos conteúdos, nos currículos escolares e nas práticas
educativas do cotidiano escolar.
Espera-se que este possa contribuir para o leitor negro ou não- negro, rico ou pobre,
dominado ou dominante, a fim de que, pelas reflexões apresentadas, veja o outro como
diferente, nunca como desigual, que o espaço escolar seja apenas para o que se destina,
promoção de processo de ensino-aprendizagem.
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A MEMÓRIA E O LETRAMENTO NA ESCRITA DE BARTOLOMEU
CAMPOS DE QUEIRÓS
Cássia Regina Machado Alves
Telma Borges da Silva

RESUMO

Este artigo origina-se de uma pesquisa de mestrado que objetivou analisar como está representado o processo de
letramento construído pela criança das narrativas memorialistas de Indez, Ler, escrever e fazer conta de cabeça e
no conto “Foram muitos, os professores” do autor mineiro Bartolomeu Campos de Queirós. Destaca-se nas obras
citadas, a escrita memorialística, com narrativas que, ao resgatarem o período da infância do autor, relatam a
trajetória de vida de suas personagens que têm no convívio diário o principal suporte para o seu aprendizado.
Diferentes estudos empreendidos acerca do letramento dão conta da existência de letramentos múltiplos, ou seja,
a escola deixou de ser a única e principal agência de letramento, e, cada dia mais, se constituem novas agências
como a familiar, a religiosa, a social, pois estamos imersos numa sociedade dinâmica e variada, que possibilita,
continuamente, o acesso a diferentes tipos de letramentos. Buscou-se estabelecer um paralelo entre essas
narrativas e os estudos já realizados por diferentes autores acerca da memória e do letramento, além de analisar
como o autor se vale de suas lembranças, acrescentadas à ficção para construir, com uma linguagem que
privilegia a prosa poética, a narrativa dos eventos da sua infância. Na perspectiva da multiplicidade do
letramento, o autor nos mostra como as experiências cotidianas possibilitam que um sujeito se constitua como
letrado.
Palavras-chave: Memória. Letramento. Bartolomeu Campos de Queirós.

INTRODUÇÃO
Vista como um conceito para as ciências humanas, a memória, como capacidade do
homem de relembrar mentalmente situações vividas, é também o principal fundamento do seu
desenvolvimento cognitivo, pois é a partir dela que os acontecimentos armazenados são
posteriormente ordenados e processados, transformando-se em conhecimento.
Não se trata, no entanto, de simplesmente lembrar ou narrar, mas de transmitir as ideias
sobre as quais os acontecimentos se sustentam num processo de releitura que nos remete ao
presente. Nessa perspectiva, ao observar as narrativas memorialísticas, podemos perceber que
a relação passado/presente leva-nos a leituras que nos proporcionam o entendimento sobre os
acontecimentos, projetando-os em novos conceitos e em novas abstrações. Por seu lado, o
autor também faz essa releitura do vivido na medida em que narra os fatos expressando, nessa
narrativa, as impressões, os sentimentos e as emoções que o fato impactou sobre si; acrescenta
ainda sua experiência e capacidade inventiva para deixar a cargo do leitor as inferências
necessárias à significação do texto literário.
Nas obras memorialísticas Ler, escrever e fazer conta de cabeça, Indez e no conto
“Foram muitos, os professores”, de Bartolomeu Campos de Queirós, temos as narrativas da
infância que evidenciam o processo de letramento que se processou na vida familiar cotidiana
através do contato com diversos portadores textuais, seja através dos escritos nas paredes da
casa do avô da personagem, seja no livro de receitas da mãe, seja nas relações
predominantemente orais que se processavam entre os membros da coletividade das
narrativas.
Diferentes estudos empreendidos acerca do letramento dão conta da existência de
letramentos múltiplos, ou seja, a escola deixou de ser a única e principal agência de
letramento; cada dia mais, ganham espaço novas agências, como a familiar, a religiosa, a
social, pois estamos imersos numa sociedade dinâmica e variada, por conseguinte,
continuamente possibilitando-nos o acesso a diferentes tipos de letramentos. Na perspectiva
da multiplicidade do letramento, o autor nos mostra que os eventos cotidianos que não
utilizam necessariamente habilidades de leitura e escrita, bem como aqueles em que
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predominam as práticas provenientes da oralidade, também possibilitam que os sujeitos se
constituam como letrados.
Na casa materna de Bartolomeu Campos de Queirós não havia livros de literatura
infantil, por isso, quando criança, ele lia os mesmos livros que a mãe, que morreu de câncer
quando ele tinha apenas seis anos. Em função disso, o menino foi morar na casa do avô
paterno na cidade de Pitangui, próxima a Papagaios. O avô ganhou um prêmio na loteria e
nunca mais trabalhou. Ficava à janela, todos os dias, vestido de terno branco e com gravata
borboleta vendo o tempo passar, acompanhando a vida das pessoas da pequena cidade.
Encantado pelas palavras, escrevia nas paredes de sua casa tudo o que se passava na cidade:
as fugas nas madrugadas, as partidas, as chegadas, os casamentos.
Queirós nos conta que o avô foi quem lhe ensinou as primeiras letras e quem o
alfabetizou através dessas paredes, sendo quem o conduziu ao encantamento que as palavras
podem trazer. Em várias entrevistas e narrativas do autor, a figura do avô está presente. O
processo de letramento adquirido na convivência com essa figura emblemática de sua infância
ficou muito marcado na trajetória do autor.
Analisaremos, nesse artigo, como o autor representa o processo de letramento
vivenciado entre seus familiares, tendo como base estudos de diferentes autores, tais como
Magda Soares, Leda Verdiani Tfouni, Ângela Kleiman, Luiz Antônio Marcuschi e Brian
Street.

MEMÓRIA COMO SUPORTE PARA A CRIAÇÃO LITERÁRIA
O Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa traz a definição de memória como sendo,
dentre outras, a “capacidade de lembrar”, a “recordação de algo passado (boas memórias
daquele tempo)”; (HOUAISS, 2011, p. 626). Em A arte da memória, Frances Yates cita uma
definição muito apropriada de memória formulada por Boncompagno de Signa, autor de
Rethorica Novissima, escrito em 1235:
A memória é um glorioso e admirável dom da natureza, pelo qual recordamos as
coisas passadas, compreendemos as presentes e contemplamos as futuras, por meio
de sua semelhança com as coisas passadas. (BONCOMPAGNO, apud YATES,
2013, p. 81).

Segundo Jacy Alves de Seixas,
[a] memória é portanto algo que “atravessa”, que “vence obstáculos”, que “emerge”,
que irrompe: os sentimentos associados a este percurso são ambíguos, mas estão
sempre presentes. Não há memória involuntária que não venha carregada de
afetividade [...]. (SEIXAS, 2009, p. 47).

Nossa afetividade interfere nas lembranças que estão gravadas na memória e abarca
sentimentos, emoções e impressões produzidos pelos fatos vividos, em função do momento
em que ocorreram. O memorialista, ao narrar algo vivido, traz à tona sua consciência
individual de fatos ocorridos consigo, os quais resultaram em lembranças pessoais gravadas
em sua memória; as emoções e outros sentimentos produzidos pelo contexto em que
ocorreram os fatos permitem que ele recrie esse passado vivido e o traga para o presente,
utilizando-se da força da linguagem para modificá-lo na narrativa.
O termo memória tem se tornado cada vez mais estudado; principalmente a partir do
século XX, ganhou mais espaço através dos estudos empreendidos por vários autores, dentre
eles Maurice Halbwacks e Walter Benjamin, impulsionados pelos autores do século XIX:
Henri Bergson e Marcel Proust. Halbwacks nos fala sobre a memória coletiva que também
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contém componentes individuais. Para esse sociólogo francês, lembramo-nos de fatos ou de
acontecimentos quando nos situamos no ponto de vista de um ou de mais grupos dos quais
fazíamos parte no momento em que tais fatos ou acontecimentos ocorreram (memória
coletiva). Nossa memória coletiva vem à tona quando evocamos fatos que foram vivenciados
e compartilhados também por pessoas pertencentes ao mesmo grupo do qual fazíamos parte,
dentro de um determinado contexto social.
A capacidade de relembrar os acontecimentos, de reuni-los e de os narrar tem sido a
forma de se expressar de muitos autores, os chamados memorialistas, já que a escrita
memorialística se caracteriza pelo relato de experiências vivenciadas no passado e que, até
então, eram mantidas somente na memória daquele que escreve.
A literatura possibilita ao autor expressar sobre o que ele carrega consigo,
concretizando, através do texto literário, a representação de imagens que se mantinham em
suas lembranças como sonho, dando, com sua capacidade criadora, o devido preenchimento
às lacunas existentes nessas lembranças, lançando as “pontes”, compondo as imagens e
fazendo as montagens necessárias, conforme postula Eliana Yunes:
O exercício da recordação, imperfeito por excelência, serve à perfeição para
construir, com todas as correções, a biografia de nossos sonhos ou pesadelos. Sobre
os lapsos, lançamos pontes; sobre os recalques, compomos imagens, e vamos
montando, à luz do desejo e do imaginário, a narração com que queremos nos ver
identificado. (YUNES, 2012, p. 37).

Percebe-se, nas narrativas memorialistas de Bartolomeu Campos de Queirós, uma
intensidade desses fundamentos; o que foi vivido e sonhado se depara e dialoga com a
realidade presente, encontrando, na linguagem, o instrumento que lhe dá completude. O autor
utiliza-se do texto literário para, através da sua extraordinária capacidade de transportar para o
leitor os sentimentos e a afetividade que suas lembranças carregam, envolvê-lo em seu
próprio universo infantil, que passa a ser também daquele que lê. Emprega, para isso, sua
inventividade, para, com doses de ficção, acrescentar o que as lembranças não guardaram, o
que ficou esquecido ou o que precisa ser recuperado.
Ao trazer à tona lembranças guardadas em sua memória, marcadas pela ludicidade
própria da infância, o autor traz sempre em suas narrativas uma reflexão sobre o vivido e sua
relação com o presente, reconstruindo sua compreensão dos fatos. No processo de
rememoração dos fatos vividos, o intelecto do adulto e o momento da escrita interferem nas
memórias narradas pelo autor-personagem, reelaborando sua percepção sobre os fatos e sua
compreensão sobre o mundo e sobre sua própria existência nele. Através das lembranças da
sua infância guardadas na memória, o autor constrói uma narrativa que nos apresenta seu
processo de letramento adquirido na convivência familiar através das práticas orais ou escritas
de interação com as pessoas com as quais lidava cotidianamente.

A INFÂNCIA REVISITADA E A REPRESENTAÇÃO DO
LETRAMENTO
O termo letramento é relativamente novo na literatura da área, visto que aparece em
estudos acadêmicos somente a partir de 1988. Nos dicionários da década de 1980, o verbo
“letrar” ainda não aparecia, e a palavra “letrado” referia-se a alguém que fosse versado em
letras, erudito. Buscando evitar o equívoco muito comum de confundir letramento com
alfabetização, é importante refletirmos, num primeiro momento, sobre a alfabetização e sobre
os fatores que a caracterizam e a distinguem do letramento.
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A alfabetização é um processo pelo qual passa a criança, durante sua escolarização, para
a aquisição de habilidades para ler e escrever, ou seja, de reconhecimento e de identificação
do código escrito; de forma mais ampla e complexa, de reconhecimento do que tal código
pode representar em diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo. Esses níveis dizem
respeito à representação que, segundo Leda Tfouni, vai desde a sua “microdimensão (por
exemplo, representar o som [s] com os grafemas ss (osso), c (cena), sc (asceta), xc (exceto)
etc.), até um nível mais complexo (representar o interlocutor ausente durante a produção de
uma carta, por exemplo)” (TFOUNI, 2004, p. 19).
Pelo que se conhece, o letramento começou a ser discutido no século XVI, em função
das exigências advindas do processo de industrialização pelo qual a sociedade europeia vinha
passando, inclusive sob a perspectiva da própria reestruturação social que se instaurou.
Entender e saber diferenciar alfabetização de letramento é imprescindível para que
possamos estabelecer uma relação entre esses dois termos e, a partir dessa relação, saber
identificá-los e situá-los nos eventos em que acontecem, objetivando compreensão mais
coerente sobre esses dois fenômenos. Para compreendermos o letramento como um processo
de aquisição de conhecimentos derivados de práticas sociais concretas, é necessário que nos
distanciemos da visão escolarizada que, frequentemente, o tem confundido com alfabetização.
Por isso, merece destaque a afirmação de Luiz Antônio Marcuschi: “[o] letramento não é o
equivalente à aquisição da escrita. Existem ‘letramentos sociais’ que surgem e se
desenvolvem à margem da escola, não precisando por isso serem depreciados”
(MARCUSCHI, 2001, p. 19).
No Brasil, o termo letramento foi utilizado pela primeira vez em estudos acadêmicos de
Mary Kato, em No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística (1986). A partir daí,
outros autores também adotaram o termo, como Ângela Kleiman (1995), Magda Soares
(1995), Luiz Antônio Marcuschi (2001) e Leda Verdiani Tfouni (2004).
Para definir letramento, Magda Soares, em Alfabetização e letramento, partiu da palavra
“alfabetizado” que, em tese, representava o oposto de analfabeto/analfabetismo. Porém, esse
termo não foi muito bem aceito e, por isso, progressivamente, foi substituído pelo termo
letramento. Desde então, em decorrência das transformações ocorridas na sociedade moderna,
principalmente em função das concepções dos processos que envolvem a alfabetização, o
conceito vem se ampliando e adquirindo novos enfoques, determinados pelos contextos em
que os eventos acontecem.
Há pouco tempo, um sujeito alfabetizado seria aquele que dominasse o código escrito,
que tivesse adquirido as habilidades de ler e de escrever. Esse era o conceito vigente,
inclusive para definir as pesquisas sobre analfabetismo no Brasil. Atualmente, a alfabetização
engloba uma série de competências que dizem respeito a vários aspectos do desenvolvimento
– social, afetivo, cultural e pessoal – e não apenas ao ato da escrita e da decodificação de
sinais gráficos.
Na década de 1980 foram intensificados os estudos sobre temas ligados à alfabetização
e os processos necessários para garantir a eficiência da educação até então praticada. Com
isso, concluiu-se que o ato de alfabetizar engloba práticas que vão muito além da
decodificação e da identificação dos sinais gráficos da escrita; para além do saber ler e
escrever abarca um processo dinâmico em que as habilidades da escrita e da leitura, após
serem adquiridas, façam parte do cotidiano do indivíduo e que possuam significado para sua
vida em sociedade. Sob essa concepção, não bastava, para que os indivíduos fossem
considerados alfabetizados, apenas que soubessem ler e escrever, mas seria também preciso
saber utilizar a leitura e a escrita nas relações estabelecidas nos diversos âmbitos da vida
cotidiana. Esse discurso passou a ser incorporado ao discurso pedagógico escolar para definir
estratégias que garantissem aos alunos a aquisição das habilidades necessárias para serem
considerados alfabetizados.

838

Assim, é pertinente destacar a distinção que faz Magda Soares, quando diz que
[u]m indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele 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, pratica a leitura e a escrita, responde
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 1998, p. 3940).

Em 1996, Magda Soares definiu o termo letramento como sendo “a versão, para o
português, da palavra da língua inglesa litteracy. Etimologicamente, Literacy vem do latim
littera (letra), com o sufixo -cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de ser”
(SOARES, 1996, p. 17). A autora explica ainda que “literacy é o estado ou condição que
assume aquele que aprende a ler e a escrever” (SOARES, 1996, p. 17), e, para melhor
apreensão do sentido do termo, enfatiza a sua perspectiva social:
Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais,
culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em
que seja introduzida, quer para o individuo que aprenda a usá-la. (SOARES,

1996, p. 17).

Essas consequências implicam em mudanças tanto para o sujeito quanto para o grupo
social do qual ele faz parte; ou seja, “a introdução da escrita em um grupo até então ágrafo
tem sobre esse grupo efeitos de natureza social, cultural, política, econômica, linguística”.
Desse modo, o indivíduo passa a ter uma condição diferente da que possuía antes das
mudanças, e essa nova condição “é o que é designado por litteracy” (SOARES, 1996, p. 18).
Assim, Soares buscou na palavra latina littera (letra) e no sufixo -mento as bases para
formar a palavra letramento, definindo-a como sendo “o estado ou condição que adquire um
grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES,
1996, p. 18).
Por ser um termo relativamente novo para o ensino no Brasil, o letramento foi, muitas
vezes, confundido com alfabetização por alguns educadores que o condicionaram a
habilidades de leitura e de escrita, de alfabetismo. É o que concluiu Magda Soares no artigo
“Letramento e Alfabetização: as muitas facetas”, publicado na Revista Brasileira de
Educação:
[...] no Brasil a discussão do letramento surge sempre enraizada no conceito de
alfabetização, o que tem levado, apesar da diferenciação sempre proposta na
produção acadêmica, a uma inadequada e inconveniente fusão dos dois processos,
com prevalência do conceito de letramento. (SOARES, 2004, p. 6).

Acreditamos que esse equívoco ocorreu devido à tendência dos educadores em
assumirem uma visão escolarizada do letramento, na medida em que direcionaram a ênfase
desse processo para o domínio do código escrito – processo sistemático das escolas e da sala
de aula – em detrimento da condição sócio-histórica do sujeito e da sua vivência em uma
sociedade letrada. Além disso, essa visão toma o letramento como algo externo ao indivíduo
e que pode ser ensinado por meio de técnicas, e não como um processo que o próprio
indivíduo constrói a partir dos meios que acessa nos ambientes de sua convivência. Nessa
perspectiva, que consideramos acrítica, seriam letrados apenas os sujeitos que aprendessem a
ler e a escrever, ou que estivessem inseridos em um sistema formal de aquisição dessas
habilidades e que, em decorrência disso, utilizassem essa leitura e essa escrita socialmente.
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Mas e aqueles indivíduos que, ainda que analfabetos, estão constantemente em contato
com materiais escritos, convivem com pessoas letradas, vivem diariamente em contato com os
meios escritos na sociedade? Seguramente, esses indivíduos não podem ser considerados
iletrados.
A esse respeito, e em oposição à visão escolarizada de letramento, Magda Soares
esclarece:
[...] um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de
certa forma, letrado (atribuindo a esse adjetivo sentido vinculado a letramento).
Assim, um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e
economicamente, mas se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença
forte, se se interessa em ouvir a leitura de um jornal feita por um alfabetizado, se
recebe cartas que outros leem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado a
escreva (e é significativo que, em geral, dita usando vocabulário e estruturas
próprios da língua escrita), se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações
afixados em algum lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso
da escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 1996, p.
24).

Sendo, portanto, o cotidiano uma sucessão de fatos, de acontecimentos, de situações e
de vivências que envolvem a vida do sujeito, as práticas que ele vivencia são parte da sua
condição sócio-histórica. Portanto, um termo que envolve toda essa perspectiva não pode ser
reduzido ou condicionado à aquisição das habilidades de leitura e de escrita; o letramento
pode ocorrer mesmo sem a presença dessas habilidades e ser construído nas experiências
sociais e culturais que o sujeito vivencia, sejam elas orais ou escritas, ocorrendo dentro ou
fora da escola. A aprendizagem e o conhecimento de mundo que a criança adquire através da
convivência familiar e social, em contextos informais, pode garantir-lhe a condição de letrada.
Conforme afirma Leda Tfouni, o letramento é “um processo, cuja natureza é sócio-histórica”
(TFOUNI, 2004, p. 31).
O processo de aquisição do letramento, conforme discutido anteriormente, é
representado, por Bartolomeu Campos de Queirós, nos livros Indez e Ler, escrever e fazer
conta de cabeça e no conto “Foram muitos, os professores”, obras que trazem uma
personagem que tem, no convívio familiar, onde predominam tanto práticas orais quanto
escritas, o principal suporte para a aquisição e a ampliação de experiências e de conhecimento
de mundo.
No conto “Foram muitos, os professores”, é fácil perceber o processo de letramento da
personagem, adquirido em sua vida familiar cotidiana, seja através dos escritos nas paredes da
casa do avô, seja no livro de receitas, seja nos rótulos de medicamentos da mãe; ou até mesmo
na ausência desses portadores textuais, em experiências permeadas pela oralidade. Essas
experiências exercem influência sobre a descoberta dos significados das coisas e das palavras
dentro de um contexto que não é o da escola, e sim o de sua própria vida, como no trecho a
seguir, em que o narrador-personagem reflete sobre esse processo cognitivo:
Não sei se aprendi a fazer contas com meu avô. Ele mais me ensinava a “fazer de
conta”. No entanto, eu diferenciava o mais alto do mais baixo, o bife maior do
menor, as noites mais frias das noites mais quentes, o mais bonito do mais feio, a
montanha mais longe, a dor mais pesada, a tristeza mais breve, a falta mais
constante. Mas acreditava, e hoje ainda mais, não ser a casa de meu avô uma escola.
Ela não possuía cartazes de cartolina nas paredes, vidro com semente de feijão
brotando, cantinho de leitura com livrinhos infantis, lista de ajudantes do dia, tanque
de areia, palhacinho de isopor, flanelógrafo de feltro verde. Meu avô devia supor
que escola fosse o mundo inteiro, a vida inteira, com noite e dia, perdas e ganhos,
dores e tristezas, sonos e sonhos. (QUEIRÓS, 1997, p. 29).
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Temos, assim explícita, a dimensão sócio-histórica do letramento. Nesse excerto,
Bartolomeu Campos de Queirós busca, em suas lembranças, indícios de desenvolvimento
pessoal necessários para se entender e para atuar no mundo que a cerca.
Percebemos também que o autor, educador que era, nesse trecho, apresenta uma
caracterização do espaço em que a personagem aprendia, assumindo uma postura crítica em
relação aos instrumentos mediadores desse aprendizado, ao mostrar ao leitor as possibilidades
que se poderiam concretizar num ambiente que não era o da escola. Em princípio, ele nos
apresenta os conhecimentos que adquiria com o convívio, na informalidade do dia a dia, com
o avô, obtendo, na observação, noções de medida espaciais (baixo/alto, maior/menor) e de
distância (longe/perto) etc. Em seguida, ele compara a casa do avô a uma escola, chamandonos a atenção para a ausência dos elementos que, predominantemente, pertencem ao ambiente
formal de uma escola, onde os espaços são organizados deliberadamente para situar o
indivíduo no centro de um sistema de signos – cartazes, livrinhos infantis, listas diversas,
flanelógrafo e outros – preparados para o processo formal do ensino. Apesar da ausência
desses recursos, a casa do avô representava o espaço do mundo, da convivência oral, das
trocas de experiências; as paredes se constituíam em importante ambiente visual que favorecia
o contato com a língua escrita, possibilitando também o aprendizado, pois naquele ambiente
de mundo ele também aprendia. Como diz Marchuschi, “letrado é o indivíduo que participa
de forma significativa de eventos de letramento e não aquele que faz uso formal da escrita”,
conforme podemos perceber no que Bartolomeu Campos de Queirós nos apresenta no excerto
em análise (MARCUSCHI, 2001, p. 25).
Observa-se que a influência do contexto – meio familiar, social, escolar – é que
determina a natureza e a abrangência do letramento. Temos, então, o letramento familiar, o
letramento escolar, o letramento social e outros letramentos, de acordo com os contextos nos
quais ocorre.
Nesse sentido, é importante ressaltar que as pessoas, alfabetizadas, ou não, podem ser
consideradas em processo de letramento, utilizando mecanismos distintos para conviver em
sociedade. Pessoas alfabetizadas utilizam sua habilidade de reconhecimento do código escrito
e podem ser consideradas letradas porque são agentes dessa leitura e dessa escrita no seu
cotidiano, fazendo uso dessas práticas em sociedade. Pessoas que não são alfabetizadas
podem igualmente ser consideradas letradas porque, em suas experiências de vida, convivem
em uma sociedade permeada por práticas escritas, sendo influenciadas, direta e indiretamente,
por essas práticas. Mesmo que esses indivíduos não sejam agentes dessa leitura e dessa
escrita, são considerados letrados; porém, utilizando-se, para o convívio em sociedade, de
outros mecanismos comunicativos, sendo um deles a linguagem oral, predominante nas
relações estabelecidas na família, nas instituições sociais, no convívio diário.
A partir da conceituação formulada pelos primeiros estudiosos que se propuseram a
pensar o termo letramento, muitas transformações ocorreram na sociedade e no homem
moderno e que, inclusive, têm levado educadores a repensarem essa conceituação, em função
da necessidade de se reconhecer e de se ampliar a visão sobre as práticas que ocorrem em
diferentes eventos e que podem ser consideradas práticas letradas.
Para compreendermos o letramento como um fenômeno plural, é importante considerar
que ele representa um processo “[...] não-linear, multidimensional, ilimitado, englobando
múltiplas práticas com múltiplas funções, com múltiplos objetivos, condicionados por e
dependentes de múltiplas situações e múltiplos contextos [...]”. (SOARES, apud RIBEIRO,
2003, p. 50).281
Brian Vincent Street ressalta a pluralidade do letramento:
SOARES, Magda. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, V. M. (Org.). Letramento no Brasil:
reflexões a partir do INAF 2001. São Paulo: Global, 2003. p. 89-113.
281
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Seria, provavelmente, mais apropriado referirmo-nos a “letramentos” do que a um
único letramento, e devemos falar de letramentos, e não de letramento, tanto no
sentido de diversas linguagens e escritas, quanto no sentido de múltiplos níveis de
habilidades, conhecimentos e crenças, no campo de cada língua e/ou escrita.
(STREET, apud SILVA, 2004, s. p.).282

Diante disso, entendemos que a pluralidade do letramento representa a tomada de
consciência sob uma concepção que parte da premissa de que as experiências cotidianas dos
sujeitos devem ser consideradas como práticas letradas, em oposição a uma visão escolarizada
de letramento. Na visão do autor, “implica reconhecer a multiplicidade de práticas letradas,
em vez de supor que um letramento único tem de ser transferido em cada campanha”
(STREET, 2014, p. 30).
Assim como há pessoas que dominam a leitura e a escrita, e não fazem ou fazem pouco
uso dessas habilidades em sua vida diária, há também aquelas que não aprenderam a ler e a
escrever, mas que dominam práticas derivadas de processos cognitivos desenvolvidos a partir
da escrita, como as pessoas que vendem e que trocam mercadorias, que estabelecem relações
de compra e de venda de produtos, reconhecendo-os pela marca, que ouvem uma notícia de
jornal (que, originalmente, para o locutor, constitui-se como atividade escrita), dentre outras
práticas. É pertinente ressaltar aqui o que nos diz Marcuschi sobre o letramento envolver
[...] as mais diversas práticas da escrita (nas suas variadas formas) na sociedade e
pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal como o indivíduo que é
analfabeto, mas letrado na medida em que identifica o valor do dinheiro, identifica o
ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos complexos, sabe distinguir as
mercadorias pelas marcas etc., mas não escreve cartas nem lê jornal regularmente
[...] (MARCUSCHI, 2001, p. 25).

Sabemos que não há como dissociar o letramento dos atos de ler e de escrever, seja em
função da aquisição individual dessas habilidades pelo indivíduo, seja em função da utilização
social da escrita por indivíduos que ainda não sabem ler ou escrever, ou seja, da habilidade de
interpretar o mundo. Nas palavras de Marcuschi, “o letramento é um processo de
aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e para usos
utilitários” (MARCUSCHI, 2001, p. 21). Diante disso, entendemos que o indivíduo que faz
uso de práticas letradas não precisa ser, necessariamente, o agente da leitura e da escrita.
Numa dimensão ampla, o sujeito letrado é também aquele que pode ler o mundo utilizando
outros mecanismos, como sua experiência, sua cultura e sua vivência nele.
Diríamos que, nessa perspectiva, o letramento revela-se como fenômeno plural,
podendo ocorrer na convivência entre os sujeitos, nas interações orais e escritas, na
convivência familiar e em sociedade, dentro ou fora das instituições escolares, em tudo que se
torna conhecimento aprendido ao sabor do momento.
Bartolomeu Campos de Queirós tem o cuidado de mostrar, através das suas memórias, o
aprendizado que adquiria com o avô; embora, para esse aprendizado, os instrumentos
utilizados não fossem os mesmos da escola, constituía-se igualmente em aquisição de
conhecimentos, efetivada em ações práticas da vida, pela via das trocas cotidianas e, ressaltese, pelo viés afetivo da convivência entre avô e neto.
Vale destacar aqui uma importante afirmação de Street:

STREET, B. V. Literacy in theory and practice. In: SILVA, Elson M. da. Reflexões acerca do letramento:
origem,
contexto
histórico
e
características.
2004.
Disponível
em:
<http://www.cereja.org.br/pdf/20041105_Elson.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2014.
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As novas etnografias do letramento nos contam que as pessoas podem levar vidas
plenas sem os tipos de letramento pressupostos nos círculos educacionais e outros. A
reconceituação do letramento sugerida ali implica afastar-se da visão dominante de
letramento como possuidor de características “autônomas” distintivas associadas
intrinsecamente à escolarização e à pedagogia. (STREET, 2014, p. 140-141).

Numa concepção abrangente, Leda Verdiani Tfouni nos apresenta o letramento como
um processo que pode influenciar, ainda que indiretamente, pessoas que não são alfabetizadas
e que não adquiriram ainda as habilidades de ler e de escrever. Nota-se, uma vez mais, a
ampliação do conceito de letramento para além da alfabetização, incluindo, igualmente,
“todos aqueles que vivem numa sociedade letrada, pois todos são letrados, todos têm contato
com a escrita” (TFOUNI, 2012, p. 196), sendo ou não agentes de ler e de escrever.
Observemos, em trecho de Ler, escrever e fazer conta de cabeça, o menino exercitando
suas habilidades de escrita nos ambientes informais de seu convívio:
Escrever, eu já andava rabiscando mesmo antes de entrar para a escola. Escrevia nas
paredes do galinheiro, no cimento do tanque ou no passeio da rua. Arranjava um
pedaço de carvão, de tijolo, de caco de telha, pedra de cal. Minhas irmãs me pediam
para traçar amarelinha no quintal. Eu caprichava. Usava uma vareta de bambu sobre
a terra batida. Além de fazer as casas bem quadradas e certas, ainda escrevia os
números e as palavras céu e inferno. (QUEIRÓS, 2001 p. 40).

Nas experiências com a escrita que ocorreram no cotidiano, o autor demonstra como
isso foi determinante para a construção, pela personagem, de seu entendimento sobre as
coisas, sobre a vida, sobre as pessoas que, muito marcadamente, determinaram suas
descobertas sobre a função e o significado da leitura e da escrita. O menino demonstra
capacidade criadora, inventividade e até conhecimento de formas geométricas – tudo
adquirido informalmente, a partir de sua própria curiosidade e do convívio com pessoas que já
eram formalmente letradas.
Com o reconhecimento da abrangência de significados que o termo letramento pode
agregar, a escola deixa de ser a única e principal instituição possível para o letramento, pois,
se o letramento envolve práticas sociais, ele pode ocorrer em contextos não formais, tanto em
eventos em que as práticas escritas predominam quanto em ações de interação que se dão
através da oralidade, que ocorrem no “face a face” com a família, nos eventos religiosos, na
comunidade, nas associações, nos sindicatos etc. Conforme Ângela Kleiman, “ao
considerarmos as atividades da vida social, percebemos que os gêneros da escrita são
aprendidos e produzidos na interação face a face, estando, portanto, firmemente assentados na
oralidade” (KLEIMAN, 2007, p. 8).
Voltando à análise do conto “Foram muitos, os professores”, lembramos que, nele, o
autor comenta sobre a afetividade da professora que o ensinava muito além dos
conhecimentos sistemáticos da escola, fato expresso por ele como sendo “a primordial
metodologia” (QUEIRÓS, 1997, p. 33) para ensinar. Em entrevista283, o autor nos mostra a
influência que Merleau-Ponty exerceu sobre sua formação para o desenvolvimento da sua
sensibilidade, para perceber a importância da afetividade:
[a] primeira leitura que a criança faz na sala de aula é a do olhar do professor. Há
pessoas que quando nos olham nos afastam. Outras, quando nos olham, nos
acariciam. Há crianças que não aprendem porque o olhar do professor não deixa. Há
criança que não usa a liberdade porque tem medo do olhar do professor. O olhar do
Entrevista editada a partir da entrevista original concedida por Bartolomeu Campos de Queirós, em 07 de
junho de 2011, ao Paiol Literário, projeto cultural promovido pelo jornal Rascunho, em parceria com a Fundação
Cultural de Curitiba, o SESI Paraná e a FIEP.
283
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professor imobiliza. Muitas vezes, jogamos nas costas dos métodos a não
aprendizagem da criança, quando, às vezes, a aprendizagem da criança é interditada
pelo olhar do professor, que é a primeira leitura que ela faz. Merleau-Ponty
descobriu uma coisa fundamental. Um dia, ele olha muito tempo para o sol e
descobre que olhar dói. (QUEIRÓS, 2012, p. 16).

Bartolomeu Campos de Queirós estabelece, de forma muito emblemática, uma analogia
entre a sensação física, provocada ao olhar para o sol, e a impressão simbólica, provocada
pelo olhar do professor na criança – para fazer sua própria leitura em relação ao efeito afetivo
do olhar, em referência ao que aprendera com Merleau-Ponty. É fato que a criança estimulada
pelo professor, na escola, ou pelos pais e familiares, em casa, tende a tentar satisfazer sua
curiosidade, desenvolve melhor sua criatividade para descobrir, ao seu modo, o sentido das
coisas. Assim, ela terá mais facilidade na formulação de hipóteses para buscar respostas para
aquilo que ela ainda não conhece, no intuito de desvendar o desconhecido.
Essas mesmas afetividade e estimulação podem se processar no ambiente familiar. Logo
no início de Indez, o autor afirma que “o pai e a mãe eram a [sua] primeira escola”
(QUEIRÓS, 2004, p. 18). No trecho a seguir, pode-se perceber a didática da mãe que, com
gestos simples do dia a dia, ensinava aos filhos belas lições. Ao invés de narrar histórias, a
mãe as representava:
Foi assim brincando que ela ensinou os meninos a fazer e a comer a Bandeira
Nacional, quando faltava carne. Ela servia os pratos com chuchu verdinho – afogado
com água da mina – arroz e mais ovo frito, enquanto recomendava: está no prato o
verde das montanhas. Se misturar o arroz e a gema, vira ouro. O prato esmaltado de
azul. Está tudo pronto. (QUEIRÓS, 2004, p. 59).

Temos, nesse excerto, mais um exemplo da aquisição informal de conhecimentos,
partindo de uma prática cotidiana que se processa com o acréscimo da ludicidade que a mãe
parecia conhecer tão bem. Com essa representação, seria possível aos filhos levantarem
hipóteses e formular suas próprias suposições sobre o que a mãe tentava lhes ensinar,
ampliando seu universo cultural e vocabular, ao estabelecerem a relação entre as cores e os
alimentos apresentados no prato: verde, montanhas; amarelo do ovo e branco do arroz, ouro; o
prato, azul. Além disso, há a estimulação do pensamento da criança pelo conteúdo formulado
pela mãe através da metaforização da comida, o que permite o levantamento de hipóteses a
partir da percepção visual que esse momento proporciona e que possibilita que a criança
desenvolva sua capacidade de abstração, desencadeando novas aquisições.
Nesse mesmo livro, o autor narra ainda as crendices muito comuns nas famílias,
perpetuadas através da oralidade. A personagem Antônio engolia piabas para aprender a
nadar, carregava, no pescoço, guizo de cascavel para não urinar na cama; essas são práticas
simples e corriqueiras que permitem ao leitor identificar experiências comuns ou não à sua
própria infância; constituem-se, para a personagem, em experiências de aprendizado, as quais
fazem parte da tradição oral, transmitida através das gerações, próprias do senso comum e da
sabedoria popular.
Em Ler, escrever e fazer conta de cabeça, o narrador-personagem relata conhecimentos
que foram adquiridos na convivência familiar, aprendendo, com os adultos, não de forma
sistemática, mas pela espontaneidade da convivência: “Eu sabia contar as sementes dos
quiabos, dos jilós, medir a distância entre as covas, subtrair as que não vingavam, enquanto
calculava a fartura ou não da manhã seguinte” (QUEIRÓS, 2001, p. 74). O autor nos
apresenta, aqui, uma criança em processo de novas descobertas, em que a ação de cuidar da
horta despertava-lhe o desejo de contar, de medir, de comparar.
No trecho abaixo, percebemos o poder da experiência cotidiana atuando sobre a
aquisição de conceitos matemáticos:
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Dividir foi minha primeira ocupação. Desde o princípio eu fazia contas de cabeça.
Sem sacrifício, ou dificuldades, bastava meus olhos encontrarem o pão sobre a mesa
da cozinha, para saber o pedaço que caberia a cada um de nós. [...] Andava pela
estrada somando os mourões das cercas, o gado no pasto, as tábuas das pontes, os
paus dos mata-burros. Se olhava os bifes na frigideira, sabia qual seria meu pedaço,
partindo da ideia de que era o filho, mais ou menos, do meio. (QUEIRÓS, 2001, p.
90-91).

Nesse excerto, o autor apresenta o menino desenvolvendo suas habilidades matemáticas
através de gestos e situações simples do dia a dia de sua família, como dividir o pão, de forma
que coubesse a cada filho um pedaço, ou a quantidade do bife que ele receberia, pois estava
diretamente relacionado ao seu tamanho. No seu ambiente, os instrumentos de que ele se valia
para adquirir noções de quantidade também abarcavam os mourões da cerca, o gado, as tábuas
das pontes.
São eventos e situações que mostram a aquisição da compreensão das coisas que
ampliam sua visão de mundo, mesmo sem a personagem estar inserida nos processos formais
de aquisição da leitura e da escrita ou de conhecimentos matemáticos. Em meio a um
processo contínuo de experiências vividas, constituindo-se como sujeito letrado
informalmente, a personagem assimila normas e regras que, até então, pertenciam ao mundo
adulto.
É importante destacar a possibilidade que a família e que outras instituições sociais que
utilizam, predominantemente, práticas orais têm de promover o letramento, pois escrita e
oralidade não são práticas dissociadas. Ao contrário, são duas importantes maneiras de se
comunicar e utilizadas no dia a dia, sem que uma se sobreponha à outra em grau de
importância.
Na infância, as manifestações literárias que predominam são as cantigas de roda e de
ninar, os ditados populares, as parlendas, as poesias, as trovinhas, nas quais sobressaem as
rimas que facilitam a memorização das crianças. Marcam também essas formas simples o
predomínio da oralidade que, na infância, exerce a função lúdica da convivência. Assim,
Queirós se lembra dos ditados que ouvia na infância, como “menino que brinca com fogo
molha a cama de noite” (QUEIRÓS, 2001, p. 36); “filho criado é trabalho dobrado”
(QUEIRÓS, 2001, p. 82).
As parlendas também faziam parte da infância que Bartolomeu Campos de Queirós nos
apresenta, vindas de uma cultura anterior, dos pais, dos avós, e guardadas na cultura oral da
família. Quando as chuvas fartas no “tempo das águas” amedrontavam as pessoas, ameaçando
enchentes, elas colocavam pedaços de sabão no telhado e recitavam: “Santa Clara, mande o
sol para enxugar o nosso lençol” (QUEIRÓS, 2004, p. 7). Ao ver a primeira estrela surgir no
céu, ao anoitecer: “primeira estrela que eu vejo, me dê tudo o que eu desejo” (QUEIRÓS,
2004, p. 35). Nos passeios mato adentro, as parlendas denunciavam o medo: “São Bento, água
benta, Jesus Cristo do altar. Arreda cobra, arreda bicho, deixa o filho de Deus passar”
(QUEIRÓS, 2004, p. 8).
O mundo do saber prático e da superstição aqui apresentado evidencia a importância
que essas marcas culturais da tradição oral exerceram na vida do autor, que juntamente com
as suas lembranças, as ficcionaliza, inserindo-as na narrativa. Destacam-se, nessas formas
mencionadas anteriormente, as rimas sol/lençol, vejo/desejo, altar/passar, que dão sonoridade,
cadência e ritmo aos versos – elementos que facilitam a memorização. Há também a
possibilidade de a criança estabelecer uma comparação entre essas palavras, descobrindo,
nelas, os traços fonéticos que as identificam. Quando essas formas são trabalhadas
intencionalmente na escola e também na escrita, favorecem a correspondência entre o som e a
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grafia. Além disso, algumas parlendas são acompanhadas de brincadeiras, movimentos
corporais ou gestos que as crianças assimilam com muita facilidade.
Examinemos como as cantigas da infância, marcadas pela oralidade, são, no trecho a
seguir, ficcionalizadas nos momentos de convívio familiar e social. Aparecem narradas entre
brincadeiras de “escolinha” das irmãs:
Tudo serve de desculpa
para Lelé não ir à escola.
Ontem foi a dor de dente
hoje perdeu a sacola.
Outro dia a tal merenda
que não foi bem preparada.
Em vez de doce de leite,
mamãe lhe deu goiabada.
(QUEIRÓS, 2001, p. 55);

ou nas cantigas de roda, quando, “na boca da noite, a roda rodava no quintal”: “Se esta rua
fosse minha, roda pião, capelinha de melão, eu mandava ladrilhar, bambeia pião, que o pai
Francisco entrou na roda, roda pião, e eu sou pobre, pobre, pobre, na palma da minha mão,
roda pião.” (QUEIRÓS, 2004, p. 8).
Vale nos determos nesse último segmento para analisar um recurso diferente que o
autor adota ao trazer as cantigas de roda de sua infância para o texto literário. Aqui, elas não
aparecem inteiras, uma a uma, mas em frases soltas de cada cantiga, formando uma única
canção e nos dando a impressão de que elas aparecem da forma como surgem, rememoradas
nas lembranças do autor no momento da evocação e da enunciação. É de se notar como o
autor se vale desse recurso para estilizar e formar uma única cantiga com a junção de frases
de várias outras, ao mesmo tempo em que inspira o leitor a se deter em cada uma delas.
Também marcam essas formas orais as poesias:
Três de cada lado, na janela uma donzela, trabalhava em seu bordado, seis cachinhos
tinha ela, sendo três de cada lado; um rapaz que ali passava, elegante e bem trajado,
com seis fios de bigode, sendo três de cada lado; vendo a moça que bordava, ficou
logo apaixonado, e seis beijos lhe enviou, sendo três de cada lado; o pai à cena
assistia, desceu a escada zangado, e seis bengaladas lhe deu, sendo três de cada lado.
(QUEIRÓS, 2004, p. 56).

Nesse excerto, percebemos mais um exemplo simbólico que traduz uma marca que é
própria da cultura infantil, em que as poesias são vivenciadas ludicamente, como jogos de
palavras combinadas para virar brincadeira. Nesse jogo, a combinação das palavras marca um
ritmo musical para a poesia, produzindo efeitos sonoros que encantam as crianças. Aqui,
música e poesia se misturam através do eficiente trabalho com a linguagem, que faz saltar da
palavra a musicalidade que é percebida pelos ouvidos. O som produzido pelas palavras,
habilmente escolhidas pelo autor, facilita às crianças a percepção do conteúdo explícito nos
versos e nas rimas, os aspectos sonoros que as palavras produzem, além das questões culturais
e afetivas envolvidas no tema. É uma representação da possibilidade de construção do
letramento a partir de uma prática oral, advinda de uma prática escrita da qual participam
crianças alfabetizadas ou não.
O trecho também revela a possibilidade de assimilação numérica sem a presença da
representação simbólica de algoritmos – prática predominantemente escolar – que também
pode ser apreendida pela criança, na recriação da cena em que três cachinhos, de cada lado,
somados, representavam a quantidade em dobro. A cena, aplicada e repetida ludicamente em
outras situações no poema, como os fios de bigode, os beijos enviados e as bengaladas,
favorecem essa assimilação. Digamos que tal assimilação possa desencadear o
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desenvolvimento de outra habilidade – a interpretação pela abstração –um tema que, por sua
amplitude, não será aprofundado neste estudo.
Revela-se, aqui, também a intencionalidade do autor de trazer para o leitor a noção de
que a oralidade pode proporcionar o estímulo à imaginação criadora e à fantasia, o prazer da
descoberta pela emoção e a criatividade para a criança se comunicar e se expressar.
Lembremos que oralidade e escrita não são práticas dissociadas. A poesia destacada aqui,
praticada nas brincadeiras infantis, originalmente, provém de uma prática escrita, e é
traduzida para a oralidade através dos recursos orais que mencionamos antes. Diante disso, se
precisamos reconhecer o letramento como prática social, é imprescindível considerarmos essa
mescla entre escrita e oralidade.
Esse exercício é constante em Bartolomeu Campos de Queirós, que demonstra
preocupação em refletir sobre sua própria condição de criança em processo constante de
letramento, ao descrever, nas narrativas, a ludicidade própria da infância que pode ser
apontada como o principal suporte de seu aprendizado. Por isso, aparecem, nas narrativas,
tantas formas lúdicas, como parlendas, cantigas e poesias.
Com um estilo que lhe é próprio – utiliza-se da prosa poética – ele nos mostra como o
pensamento abstrato promove a interpretação do que é vivenciado para desvendar o
desconhecido; como ele mesmo revela, no esforço de compreender o mundo que o cercava,
“aprendia em liberdade, escolhia pelo prazer, guardava pela importância” (QUEIRÓS, 1997,
p. 30). Refletindo sobre suas experiências e adotando a visão crítica sobre elas, percebemos,
nas práticas informais da convivência familiar, o processo de letramento que o autor
representa e que, com extrema habilidade, transforma em matéria literária.
O menino de Ler, escrever e fazer conta de cabeça, já imerso no universo escolar,
ansiava pelas descobertas e entendia que, assim, poderia “desamarrar os nós, entrar em acordo
com o desconhecido, abrir o caderno limpo e batizar as folhas com a sabedoria da professora,
diminuir o tamanho do mistério, abrir portas para receber novas lições, destramelar as janelas
e espiar mais longe” (QUEIRÓS, 2001, p. 8), apesar de já ter adquirido conhecimento e visão
de mundo, a partir das hipóteses que formulava na convivência familiar.
Em várias oportunidades, Bartolomeu Campos de Queirós afirmou que, em menino, e
antes mesmo de ir à escola, a primeira palavra que aprendeu a ler foi “morfina”, que era o
medicamento usado pela mãe em estado avançado da doença da qual falecera.
De “morfina”, o menino fragmentou o vocábulo imaginando a palavra altar-mor; fina,
associou a Josefina, que era o nome de uma professora de catecismo, e a Mistura-Fina, o
nome do cigarro que o pai fumava. Queirós relata essas suas divagações em Indez; em
algumas entrevistas, volta a reafirmar essas experiências em que a dúvida e a curiosidade o
faziam procurar sempre novos significados para as palavras:
Morfina me trouxe o altar-mor, com o Cristo crucificado e deitado, morto de dor e
chagas, coberto com cetim roxo e triste até a cintura, Mas entre mor e morte faltava
um pedacinho que estava escrito na noite. Noite que me engolia para o nada. [...]
Meu pai fumava Mistura Fina. [...] Josefina dava aula de catecismo e me fazia
decorar os dez mandamentos sem errar a ordem. [...] José não gostava de Josefina,
mesmo vivendo agarrado nela. E o tamanho da palavra morfina me atordoava.
(QUEIRÓS, 2004, p. 37).

Aqui, novamente, vemos as suposições e a curiosidade infantil interferindo numa lógica
própria da infância, que avança pelos caminhos da descoberta, na busca pelo descerramento
do desconhecido. Nessa dinâmica, a personagem agrega diferentes áreas do conhecimento
para juntar as letras, para transformar as palavras e, a partir daí, traçar novos rumos para sua
compreensão, fragmentando-as e associando-as a outras para formar novas palavras e, depois,
as frases. Nesse período de descobertas, o menino conclui: “as palavras eram feitas de
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pedaços, e cabia à gente juntá-los. No escuro, com linha escura e cautela, eu ia amarrando as
letras, somando partes com cuidado [...]” (QUEIRÓS, 2001, p. 38).
Assim como faz em outras passagens do livro, o menino vai supondo, levantando suas
hipóteses sobre o sentido do que ele ainda não conhecia – frases pronunciadas pelos adultos
por meio de metáforas. A linguagem metafórica com a qual o autor “brinca” com as palavras
e, com isso, transporta o leitor para o mundo das imagens, além de mostrar como a
personagem reelabora o sentido das palavras, estimula o leitor a produzir os sentidos do texto.
No trecho que se segue, ao atribuir vários sentidos à palavra “dente”, o escritor desfaz o
sentido da primeira oração e transporta o leitor para novas imagens provocadas a partir do
valor polissêmico do vocábulo, processo idêntico ao que a criança vivencia no seu desejo de
desvendar os mistérios das metáforas proferidas pelos adultos: “Eu ficava impressionado
como havia dentes no mundo: de leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca”
(QUEIRÓS, 2001, p. 19).
Bartolomeu Campos de Queirós, nas palavras de Frei Betto, era um “artesão da palavra,
trabalhava cuidadosamente cada vocábulo, cada frase, até extrair toda a polissemia possível,
assim como a abelha suga o néctar de uma flor” (BETTO, 2012, p. 60). Podemos percebê-lo
no trecho acima, exercitando essa arte no texto literário e, ao mesmo tempo, traduzindo as
sensações que a polissemia provocava na criança que ele nos apresenta. Estaria, aqui, o ponto
de entrelaçamento entre a literatura e a memória? Seria, talvez, essa, a dupla intencionalidade
de Queirós? Reconstruir, por meio das suas suposições sobre o emprego do vocábulo, uma
nova significação para sua própria condição de aprendente e de autor ao mesmo tempo? O
que podemos inferir é que as características literárias do autor nos levam a sempre buscarmos
os sentidos implícitos no seu texto, num exercício como o que a criança representada faz, no
intuito de compreender tudo o que a cerca. Parece-nos que a curiosidade e a avidez de
Bartolomeu Campos de Queirós pela descoberta na infância foram também sua escola
literária.
Cada agência de letramento possui uma especificidade; cada uma tem sua importância
no desenvolvimento do indivíduo, pois cada uma possui contextos específicos, com objetivos
específicos, de acordo com suas características e com os eventos que proporcionam. É
impossível não lançar um olhar crítico sobre esses eventos e não percebê-los dentro da
perspectiva do fenômeno do letramento.
Diante do exposto, pode-se dizer que, nas trocas culturais da convivência familiar e
social, bem como nos ambientes escolarizados, ambos permeados por práticas orais e escritas,
os indivíduos podem se constituir como sujeitos letrados. Bartolomeu Campos de Queirós nos
mostra, nas obras em análise, que, quando passamos a reconhecer as práticas advindas de
contextos sociais como fenômenos de letramento, essa não é somente uma possibilidade, mas
também uma realidade.
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DIÁLOGO E ESCRITURA ENTRELINHAR NO ROMANCE
ÁGUA VIVA, DE CLARICE
Neiva de Souza Boeno284
Resumo:
O romance Água Viva (1973) é um texto singular na constelação literária de Lispector. Em sua configuração,
mostra-se como uma obra artística que afigurando e não representando pode ser lida intertextualmente como
uma matriosca (conjunto de bonecas típicas russas), capaz de introduzir uma realidade dentro de uma outra
realidade e, assim, infinitamente. Partindo desse pré-texto inicial, queremos apresentar, nesta reflexão, a
expressão da tessitura dialógica na escritura entrelinhar de Clarice, em particular como nos apresenta o filósofo
Mikhail Bakhtin, em seu ensaio Arte e responsabilidade (1919), da arquitetônica do autor e da palavra
objetivada. Essa estrutura da criação estética verbal em Clarice, mais evidente nesse romance, constitui-se
essencialmente de vida e da vida como formas narrativas de afiguração da vida cotidiana, das experiências
vivenciadas pela autora-pessoa e que se situam em um pluriverso semiótico, onde se ordenam os diálogos e se
compõem imagens-matrioska, possíveis ou impossíveis, que não se deixam ler uma única vez, mas realizam a
possibilidade de serem lidas de diversos modos, fazendo do leitor de Clarice também um coautor, um segundo
escritor, visto que a leitura e a escritura são duas atividades indissociáveis.
Palavras-chave: Água Viva. Afiguração. Escritura entrelinhar. Lendo-escrevendo.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade apresentar as primeiras reflexões e observações
metodológicas e prévias de nossa pesquisa de doutorado, a partir do romance Água Viva
(1973), sétimo romance de Clarice Lispector, sob o ângulo do diálogo bakhtiniano e o
delineamento da noção de escritura entrelinhar.
Clarice Lispector dispensa apresentações por ser um dos nomes mais importantes e
conhecido de nossa literatura, e sua obra, em especial, Água Viva (1973), por sua
configuração, mostra-se como uma obra artística que afigurando e não representando pode ser
lida intertextualmente como uma matriosca, capaz de introduzir uma realidade dentro de uma
outra realidade e, assim, infinitamente. Traz em si uma inovação na arte da narrativa
romanesca.
Partindo desse pré-texto inicial, queremos apresentar, neste texto, a expressão da
tessitura dialógica na escritura entrelinhar de Clarice, fundamentado nas obras do Círculo de
Bakhtin, como cerne central e ponto de ligação com outros teóricos da linguagem, passando
pela afiguração presente no texto literário, arquitetônica do autor, a relação autor-heroi e a
palavra objetivada.
Antes, porém, falaremos sobre a obra artística em cena.

Doutoranda em Estudos de Linguagem, área de Estudos Linguísticos, na Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), Professora efetiva pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e Secretaria
Municipal de Educação de Cuiabá; professoraneivaboeno@gmail.com; tendo como orientador Prof. Dr. Manoel
Mourivaldo Santiago Almeida, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, do Programa de Pós-Graduação Filologia e Língua Portuguesa, da Universidade de
São Paulo (USP); manoelmsah@gmail.com; e como coorientador o Prof. Dr. Luciano Ponzio, Pesquisador
Confirmado em Filosofia e Teoria dei Linguaggi; Professor de Semiótica do Texto, desde 2004, no Dipartimento
di Studi Umanistici della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali, na Università del Salento, em
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2. ÁGUA VIVA EM CENA
Este não é um livro porque não é assim que se escreve.
Clarice Lispector (1973, p. 13)

Na entrevista gravada no Museu da Imagem e do Som285, Clarice declarou que passou
três anos cuidando da criação de Água Viva e que não teve coragem de publicá-la porque
achava que era uma obra ruim, “porque não tinha história, porque não tinha trama”
(SANT´ANNA, 2013, p. 219). Clarice tinha consciência de que sua obra não seguia os
parâmetros do romance de sua época (posição também apresentada na voz de sua personagem,
conforme a epígrafe que citamos), e ainda hoje, pelo que temos lido, não encontramos obras
literárias aproximadas desse plano artístico.
O período de gestação da obra Água Viva foi de muita reflexão, muitos diálogos que
Clarice trocou com amigos, até a composição e resultado mais esperado pela escritora. Os
títulos, bem como o corpo artístico da obra, plenos de vida, foram se constituindo com a
maturidade do processo criador da artista Clarice. Vejamos os títulos que tiveram três versões
até sua publicação:
Primeira versão: Atrás do pensamento: monólogo com a vida (1970-71)
Segunda versão: Objeto gritante (1972)
Versão final e publicada: Água viva (1973)
Alguns manuscritos e datiloscritos, testemunhos286 anteriores à publicação da obra
Água Viva (1973), estão disponíveis em acervos no Instituto Moreira Salles287 e na Fundação
Casa de Rui Barbosa, ambos no Rio de Janeiro, onde recorreremos para obtermos mais dados
e informações sobre a referida obra com o objetivo de desenvolvermos um tratamento ao
romance pelo viés da Crítica Textual, pelos enfoques sincrônico (cada edição em si) e
diacrônico (o conjunto das edições que objetivamos encontrar: as edições publicadas em vida
e a edição vendida atualmente), na medida do possível.
Em relação à primeira versão, Alexandrino Eusébio Severino288 (1931-1993) em seu
texto As duas versões de Água Viva (1989), declarou que nos encontros que teve com a
escritora em julho e agosto de 1971, além de ter um significado especial para sua vida, herdou
da escritora a primeira versão intitulada Atrás do Pensamento: Monólogo com a Vida, em
forma datilografada. Clarice queria que Prof. Severino fizesse a tradução dessa obra para a
língua inglesa, porém, segundo Severino (idem, p. 115): a “tradução não se efetuou, mesmo
porque o livro, tal como fora escrito, nunca foi publicado”. A escritora pediu que ele não o
fizesse, por meio de carta, uma vez que pretendia alterar o romance e já pensava no título da
segunda versão.
Já no tocante à análise da obra original, primeira edição, utilizaremos o enfoque dado
pela Crítica textual, tendo em vista que essa disciplina se configura e está relacionada ao
sentido mais estreito (stricto sensu) da Filologia, que segundo Santiago-Almeida (2011, p. 2),
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Entrevista concedida ao Museu da Imagem e do Som (Rio de Janeiro), em 1976, e transcrita no livro “Com
Clarice” (SANT´ANNA, 2013, pp. 201-250).
286
Testemunho: Forma (manuscrita, impressa, gravada) assumida por um texto em determinado suporte. In:
Santiago-Almeida (2011, p. 11).
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O Instituto Moreira Salles, (RJ), situado no bairro da Gávea, abriga coleção de fotos e livros de Clarice
Lispector, ali depositados em 2004. Cf. Nádia Gotlib, Clarice Fotobiografia, 2014, p.474.
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“se concentra no texto escrito, primordialmente literário, para estabelecê-lo, fixá-lo,
restituindo-lhe à sua genuinidade”289 (SANTIAGO-ALMEIDA, 2011, p. 2).
Tal enfoque nos possibilita uma investigação literária, como se delineia em nossas
observações iniciais de preocupação com a palavra da escritora, para tanto buscaremos os
testemunhos de Água Viva, que façam parte da última forma que lhe foi dada por sua autora.
Em síntese, o método da moderna crítica textual290, o qual nos orientará, apresenta-se em duas
etapas: a) a primeira que se intitula recensão, corresponde ao levantamento dos testemunhos
existentes. b) é a emenda, atividade relacionada com a correção dos erros e seleção de
variantes existentes nos testemunhos291.
Inicialmente, temos em mãos duas versões para o início de nossas análises: a primeira
edição de 1973 e a versão atualmente comercializada, publicada pela Editora Rocco, que hoje
detém os direitos autorais em relação às obras de Clarice.
A) Água Viva. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Artenova, 1973.
B) Água Viva. S/identificação. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Figura 1. Capa da primeira edição de
Água Viva (1973)
Fonte: http://claricelispectorims.com.br/

Figura 2. Capa da edição atual
[comercializada] de Água Viva (1998)
fonte: http://claricelispectorims.com.br/

Na continuidade dos estudos, buscaremos ainda a resposta sobre se há uma nova e
última edição de Água Viva (1973) publicada em vida da autora, que nos deixou em dezembro
de 1977, ainda concluindo seu 9º e último romance Um sopro de vida – Pulsações (1978).
Poderemos encontrar uma nova edição ou ainda confirmar a existência apenas da primeira
edição, a pesquisa segue e irá nos trazer a resposta.

No caso de Água Viva não se trata especificamente de uma restituição à genuinidade “perdida” da obra [tarefa
primordial de uma edição crítica quando se trata de texto corrompido durante seu processo de transmissão] –
porque o testemunho da primeira edição existe e está disponível – mas de considerar, na nossa análise, a primeira
forma ou versão publicada do romance de Clarice.
290
Segundo Santiago-Almeida (2011, p. 3): “o método, considerado verdadeiramente sistemático, e científico,
criado pelo fundador da moderna crítica textual, o alemão Karl Lachmann (1793-1851)”.
291
Essa etapa é importante porque se for ocaso de existir variantes entre as edições, o objetivo é trazer à luz as
variantes que são autorais em detrimento das não autorais que podem ter surgido nas edições póstumas e que,
necessariamente, precisam ser (des)consideradas numa análise crítico-literária da obra a depender do foco dessa
referida análise.
289
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Depois do período de gestação, Água Viva (1973) é publicado pelo Editor Álvaro
Pacheco, da Editora Artenova (RJ) e chega-nos como um texto singular na constelação
literária de Lispector. Em sua configuração, mostra-se como uma obra artística que
afigurando e não representando pode ser lida intertextualmente como uma matriosca, capaz de
introduzir uma realidade dentro de uma outra realidade e, assim, infinitamente.
3. O DIÁLOGO NA ARQUITETÔNICA BAKHTINIANA
A vida é dialógica por natureza.
Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc.
Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida:
com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos.
Mikhail Bakhtin (2013b, p. 329)

A epígrafe nos apresenta o tecido dialógico da vida humana, compreendida pela teoria
bakhtiniana, e que acontece, sobretudo, sem ser o resultado da iniciativa do “eu”, mas como o
espaço de sua constituição e manifestação por meio da linguagem viva, orgânica pelas
interações. Desse diálogo, dessa troca entre os sujeitos ativos, entre consciências, no mínimo
duas na interação, consiste a potencialidade da palavra, do texto, do enunciado (como abertura
ao sentido) e ao ponto de vista “outro”.
Para Bakhtin (2011) a unidade real da língua é o enunciado [texto] posto em diálogo,
e nessa reflexão filosófica, lida-se com o inconcluso, o inacabado, com uma realidade em
constante formação. Sobre esse pensamento, retomamos o ensaio escrito por Bakhtin, em
1926, intitulado O vitalismo contemporâneo, publicado sob o nome do biólogo Ivan I. Kanaev
(1893-1983), que também participava do “Círculo de Bakhtin”, no qual Bakhtin demonstrou
sua dedicação na escrita pelo interesse específico nas questões filosóficas da Biologia de sua
época, conforme declarou Kanaev ao editor S. G. Bocharov (PONZIO, 2013, p. 269). Essa
preocupação e interesse levaram Bakhtin a desenvolver seu pensamento em torno do
“diálogo”, estudado e aprofundado através das análises das obras de Dostoiévski com a
percepção do fenômeno de escritura literária que denominou de “romance polifônico”. Junto a
esses estudos, podemos também relacionar a unidade de “corpo” pela pesquisa desenvolvida
na obra de Rabelais, por meio do “realismo grotesco”. Disso, resultam as noções de “diálogo”
e “corpo”, que em comunhão, delineiam o cerne da teoria bakhtiniana para a abordagem e
estudos da linguagem e da cultura de seu tempo.
Essas unidades, “diálogo” e “corpo”, aparecem em Água Viva:
[...] Ouve-me então com teu corpo inteiro. Quando vieres a me ler perguntarás por
que não me restrinjo à pintura e às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem
ordem. É que agora sinto necessidade de palavras – e é novo para mim o que
escrevo porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é minha
quarta dimensão (LISPECTOR, 1973, p. 11).

Para percebermos essa comunhão, devemos compreender que o “diálogo” em Bakhtin
“consiste na impossibilidade – de ordem biossemiótica [...] e não somente psicológica e
cultural – de fechamento, de indiferença, de não envolvimento” (PONZIO, 2013). Portanto, a
palavra é dialógica por um envolvimento passivo com a palavra outra, como sistema orgânico
e não mecânico.
O sujeito se apresenta em corpo e, logo, o diálogo se estabelece, seja de concordância,
discordância, atração, repulsa, aprovação etc. Muitas são as ações/respostas a serem
estabelecidas em uma relação dialógica. O corpo, como nos apresenta Bakhtin (2013a) pelo
“realismo grotesco”, como unidade de significação, confirma essa situação e não é nada mais
que a expressão, diz Ponzio (2013, p. 270), “de implicação, de inseparabilidade, de não-
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indiferença na qual se encontra, de forma inevitável, o ser humano, mas também todo o outro
ser vivente em graus diferentes em relação à sua colocação de espécie”.
Assim, “diálogo” (dialogicidade) e “corpo” (intercorporeidade, corporeidade) são “as
faces de uma mesma moeda, fazem parte real, material, da interconexão biossemiótica dos
corpos vivos” (PONZIO, 2013). A cadeia enunciativa se estabelece nessa linguagem viva,
entre corporeidades, entre indivíduos (da consciência humana pensante) e no mínimo entre
duas consciências.
Na afiguração artística, pela arte verbal (mas também pela não verbal), a vida e a
consciência humana se estabelecem nessa interconexão entre “diálogo” e “corpo” (uma
intersecção de alma e corpo), daí a máxima bakhtiniana que fizemos questão de enunciar
como epígrafe neste item discursivo.
Portanto, as relações dialógicas não estão apenas presente no mundo humano, com o
aparecimento da consciência humana, mas também no mundo biológico, como nos esclarece
Ponzio (idem, p. 272). Clarice, em Água Viva, fala intensamente da vida dos seres, desde si,
objetificada na personagem-narradora-pintora, aos demais seres, flores, animais etc. Nesse
horizonte de pensamento, podemos aproximar o ponto de vista de Clarice a de Bakhtin,
quando o filósofo situa o ser vivo no centro de um sistema geral de relações, o que ele acabou
denominando de “arquitetônica”.
Ainda refletindo sobre a arquitetônica, para o ser humano, “dada a sua capacidade de
tomada de consciência semiótica, de reflexão sobre os signos, de desenvolvimento do seu ser
testemunha e juiz, é indicada por Bakhtin [...] como arquitetônica da responsabilidade”
(ibid.), tema que abordamos em nossa dissertação de mestrado (BOENO, 2013). Aqui,
citamos os signos na teoria de Peirce (2003), com as três possíveis potencialidades
interpretativas do signo: ícone, índice e símbolo. A arquitetônica, em síntese, corresponde os
espaços de desenvolvimento e atuação do ser humano, em suas várias atividades sociais
(máscaras sociais, papeis sociais), à sua cultura e à sua comunidade.
Também é só pelo diálogo que se realiza a “responsabilidade” da obra de arte e a
relação de responsabilidade recíproca entre arte e vida. E só na relação dialógica que se pode
exercer uma exotopia, que não é nem indiferença e nem identificação (PONZIO, L., 2008, p.
36).
Finalmente é o diálogo que faz o inacabamento do heroi afigurado na obra artística e
que impede que o ponto de vista do autor-criador seja uma visão reduzida, resumida,
sinóptica de um espectador externo que o abraça e o representa objetivamente.
Concluindo esse fragmento de reflexões, Bakhtin (2011), quando aborda a relação
autor-heroi, fala expressamente da importância dessa relação dialógica, da importância do
ponto de vista ‘outro’, do heroi [da personagem]: ponto de vista esse considerado de um outro
ponto de vista, extralocalizado, não-indiferente, participativo do escritor. A esse respeito,
Clarice Lispector certamente traz a possibilidade de desenvolvimento da palavra no sentido de
“revolução bakhtiniana”292 no âmbito da escritura literária.
O DIÁLOGO E A ESCRITURA ENTRELINHAR
Mas já que se há de escrever,
que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas.
Clarice Lispector (1999, p. 19)

A crônica em epígrafe, publicada na coletânea de crônicas intitulada Para não
esquecer, edição de 1999, inspirou-nos a refletir sobre as entrelinhas na escritura de Clarice,
sua importância para o pensamento da autora e o diálogo a que elas nos propõem na função de
292
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leitores. Partindo dessa reflexão, delineamos a noção de escritura entrelinhar de Clarice
Lispector em Água Viva (1973), inicialmente desenvolvida em nosso artigo intitulado A
escritura entrelinhar de Clarice (2016), tendo como fundamentação teórica os filósofos do
“Círculo de Bakhtin” em diálogo com os estudos de Roland Barthes (1915-1980).
De forma global, a escritura entrelinhar, assim como o branco da escritura
(BARTHES, 2010), corresponde ao conceito de compreensão responsiva em Bakhtin (2011),
por compreendermos que tanto a escritura entrelinhar [pela forma tipográfica da escritura
impressa na primeira edição de Água Viva, pelas entrelinhas como essência para a Clariceescritora e pelo sentido-diálogo] quanto o branco da escritura (BARTHES, 2010) podem ser
compreendidos como o lugar de interpretação, de compreensão responsiva, onde o leitor
busca pesquisar as chaves de leituras de um texto literário, como acontece ao leitor de Água
Viva, assim, como também, de um expectador/leitor em relação a uma obra artística.
Tomamos, assim como Barthes (2003), o campo da Literatura como um espaço no
qual vivem juntos autor e leitor, não referente à pessoa física, e sim, o que compreendemos
por autor-criador e destinatário, na teoria bakhtiniana, criação e leitura como cocriação.
O estilo literário de Clarice é um evento irrepetível, desde sua forma de composição à
sua visão sobre a vida, o mundo, os seres e as coisas. O que podemos dizer de Clarice, nada
mais do que o mesmo que Jakobson escreveu, na introdução à tradução francesa do livro
Marxismo e Filosofia da Linguagem293, sobre Bakhtin (2009) que respectivamente dizia de
Dostoiévski: “Nada nele [nela] parece terminado; todos os problemas permanecem abertos,
sem fornecer a mínima alusão a uma solução definitiva”. Pois, entre a primeira obra de
Clarice, de 1943 (com 23 anos de idade) até a última, 1978, publicada postumamente,
organizada por sua amiga Olga Borelli294 (GOTLIB, 2014), sua forma de pensamento e
escritura permaneceu fundamentalmente a mesma. Nas palavras de Candido (1977, p. 129),
“O seu ritmo é um ritmo de procura, de penetração que permite uma tensão psicológica
poucas vezes alcançada em nossa literatura contemporânea. Os vocábulos são obrigados a
perder o seu sentido corrente, para se amoldarem às necessidades de uma expressão sutil e
tensa”.
Tal pensamento é tão permanente que também podemos encontrar alguns enunciados
[frases] idênticas escritas em textos diferentes e ou parcialmente modificados para o novo
texto. E mesmo quando Clarice recorta-cola fragmentos de um texto seu em outro texto seu
para construir as escrituras de seus livros, como nos apresenta o estudo de Nolasco (2001) em
referência a duas obras da escritora: Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969) e
Água Viva (1973), ou mesmo reescrevendo tais fragmentos, o enunciado como forma
linguística, pode até ser o mesmo, cópia fiel, mas o sentido a ser construído pelo leitor será
outro, a enunciação será outra, isso não se reproduz, porque é irrepetível, não está no nível
sintático da língua, mas no nível da interpretação, da compreensão responsiva, do diálogo e
interação que se faz entre o espaço do autor-criador e o espaço do leitor.
A especificidade e a singularidade de um texto são decididas nas relações dialógicas
com outros textos, não dada pela materialidade do texto, mas pela interação entre
consciências, no mínimo duas, como observa Bakhtin (2013b, p. 293), “Tudo é meio, o
diálogo é o fim. Uma só voz nada termina e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o
mínimo de existência”. Sem isso não há interação, não há produção de sentido, não há
diálogo.

293
Cf. apontamentos no artigo Diálogo e Dialética, In: PONZIO, Augusto. Revolução Bakhtiniana: o
pensamento de Bakhtin e a ideologia contemporânea. São Paulo: Contexto, 2009.
294
Editora principal e grande amiga de Clarice Lispector que a ajudou na organização de suas últimas grandes
obras-primas como Água Viva, A Hora da Estrela, assim como o póstumo Sopro de Vida: pulsações.
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Sobre as particularidades do texto bakhtiniano, em sentido mais amplo do que apenas
a materialidade textual, da Linguística textual, Bakhtin (2011, pp. 307-310), em seu artigo
sobre o Problema do Texto, escrito entre 1959-1961, fala que o significado de um texto não
depende de elementos repetitivos do sistema de signos (da língua), mas da sua própria
constituição, e não apenas em sua manifestação, situando-se com base na identificação
(relação com o contexto, com o gênero, com o seu autor, no seu ponto de vista histórico e
social), pois é inerente ao próprio texto que dá origem a uma cadeia de textos (infinitos
sentidos) a ele anteriores e posteriores, em uma relação dialógica peculiar.
Por mais que possamos identificar na obra Água Viva que a personagem principal é a
narradora em primeira pessoa, pintora declarada, pelas ações descritas, no exercício contínuo
da linguagem, sem nome/identificação (um atributo importante para a esfera social da vida
real), observamos que o núcleo do diálogo bakhtiniano não está nessas ações/funções
identitárias, o que não deixa de aproximar o heroi e o autor do contexto de vivências da vida
real, mas “está sempre fora do enredo, por mais que seja a sua tensão no enredo”. O enredo
compreendido aqui como relações, funções identitárias: amigos, irmãos, pais, esposas, rivais,
mulheres. Portanto, conforme nos orienta Bakhtin, podemos também pensar que a vida da
personagem (na obra artística) é desprovida de qualquer espécie de enredo (BAKHTIN,
2013b, p. 293).
Assim, entendemos, como Bakhtin (2013b, pp. 292-310) expressou em seu ensaio O
diálogo em Dostoiévski, que a “envoltura do diálogo sempre está situada nas profundezas do
enredo”, no caso “do homem ao homem” [no sentido amplo] como contraposição do “eu” ao
“outro”. Para além das reflexões de Clarice-jornalista, Clarice-escritora, Clarice-parecerista,
Clarice-mãe, Clarice-mulher entre outras diversas máscaras sociais que desempenhou em
vida.
Esse pensamento coaduna-se com a expressão da personagem-narradora-pintora em
Água Viva:
Meu tema é o instante? meu tema de vida. Procuro estar a par dele, divido-me
milhares de vezes em tantas vezes quanto os instantes que decorrem, fragmentária
que sou e precários os momentos – só me comprometo com vida que nasça com o
tempo e com ele cresça: só no tempo há espaço para mim (LISPECTOR, 1973, p.
11).

No romance, Clarice apresenta o “grande diálogo” (diálogo exterior) e cronotopo de
sua composição literária: a vida, sempre no devir, inacabada, em formação, em
desenvolvimento. E sua personagem-narradora-pintora não dá por acabado o seu interminável
diálogo interior (também chamado por Bakhtin de “microdiálogo”, na obra Problemas da
poética de Dostoiévski, 1963): “O que te escrevo continua e estou enfeitiçada” (LISPECTOR,
1973, p. 115).
Assim, percebemos as vozes (do autor-criador e da personagem) em interação, de
forma que a voz interior da personagem está mais próxima do plano e da voz do autor-criador,
em uma interrelação entre o diálogo interior e o diálogo exterior, composicionalmente
expressa pela escritura entrelinhar em Água Viva, pelo ato criativo.
4. O DIÁLOGO NA LEITURA COMO COAUTORIA
Continuamos a falar, pelo viés do diálogo na escritura entrelinhar, em síntese, do
diálogo que a leitura possibilita pela interação do leitor em contato com esse tipo de escritura,
inicialmente com base na definição de Barthes (2010, p. 18) em seu ensaio O prazer do texto
(1973). O filósofo francês define que o ato de leitura se dá pela ação de erguer a cabeça como
gesto, como reação a uma compreensão, pois ler é só a primeira ação para se entender um

856

texto, mas não é suficiente para compreendê-lo. Portanto, o “espaço”, o “branco”, o “vazio”, o
“nada”, as “entrelinhas” em uma escritura como a de Clarice e Água Viva devem ser
compreendidas como elementos constituintes do objeto estético que proporciona: a
interpretação, a significação, a compreensão responsiva, diálogo.
E também, devemos refletir que o texto literário (pleno de palavras) se converta em
palavra própria295 (ação de compreensão responsiva por parte do leitor) e se identifique com a
própria consciência, com as próprias intenções, com o próprio ponto de vista. Todas as
palavras predicam um contexto ou contextos, uma profissão, um gênero, uma pessoa definida,
uma geração, um dia, uma hora etc., pois estão povoadas de intenções. A palavra da língua é
uma palavra semi-alheia. Ela só se torna “própria” como diz Bakhtin (2010, p. 100), quando o
leitor “a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina através do discurso
[texto], torna-a familiar com a sua orientação semântica e expressiva”, quando o leitor dá
sentido ao texto, quando ocorre o diálogo entre a consciência do leitor e a consciência do
autor-criador. Ainda sobre a leitura, recorremos ao entendimento de Bakhtin (ibid.) que
assevera que: “A linguagem não é um meio neutro que se torne fácil e livremente a
propriedade intencional do falante [leitor], ela está povoada ou superpovoada de intenções de
outrem. Dominá-la, submetê-la às próprias intenções e acentos é um processo difícil e
complexo”. Ler, interpretar e compreender um texto é um processo difícil e complexo.
Muitas reações [respostas] à obra Água Viva podem ser colhidas, e Clarice tinha
consciência da diversidade dessas reações, porém ficou surpresa quando Sant´Anna (2013, p.
219), durante a entrevista no MIS-RJ, de 1976, já citada anteriormente, contou-lhe que Ariano
Suassuna, uma semana antes da referida entrevista, comentou que achou “Água Viva um dos
melhores textos que ele já leu até hoje”. Surpresa, Clarice reagiu com uma expressão singular
de sua brasilidade: “Virge Maria! Eu conheço pessoas que leem e odeiam” (ibid.).
Assim, toda obra literária requer um leitor com seu horizonte cronotópico e suas
intenções próprias, pois a compreensão é completada pela consciência e descobre-se pela
diversidade de seus sentidos. Essa compreensão dialógica, tanto do ponto de vista do autorcriador, quanto do leitor, é também avaliativa, diz Bakhtin na coletânea Estética da criação
verbal, (2011, p. 378), pois elas são simultâneas e constituem um ato único integral. Não há
compreensão sem avaliação. Cada sujeito de compreensão na cadeia comunicativa, no uso da
linguagem viva (dos sentidos), “enfoca a obra com sua visão de mundo já formada, de seu
ponto de vista, de suas posições” (ibid,). E o mais interessante nesse processo, continua a
descrever o filósofo russo, as posições determinam a avaliação, mas também, nesse caso, elas
mesmas não continuam imutáveis, sujeitam-se à ação da obra que sempre traz algo novo. Só
um leitor em “inércia dogmática da posição”, disse Bakhtin, não descobre nada de novo em
uma obra, se isso ocorre, ele continua com o mesmo conhecimento que já possui, não
compreendendo e nem se enriquecendo. A leitura traz enriquecimento aos seres humanos.
A leitura como coautoria, “cocriação dos sujeitos”, não pode excluir a possibilidade de
mudança e até renúncia ao modo do sujeito ver o mundo e das posições que já possui, pois o
ato de compreensão dialógica traz consigo a mudança mútua e o enriquecimento humano e
consciente (tudo o que se situa entre o nascimento e a morte) como resultado efetivo do
diálogo e interação pela linguagem na vida social.
Esse tipo de leitura dialógica completa o texto, pelo caráter de ser ativa e criadora, no
sentido de que a “compreensão criadora [dialógica] continua a criação, multiplica a riqueza
artística da humanidade” (BAKHTIN, 2011, p. 378) e, por nós, é afigurada por meio da
metáfora matrioska, um universo tecido no “grande diálogo” (Água Viva em seu todo
artístico) compreendido por infinitos “microdiálogos” realidades múltiplas e diversas.
Cf. os escritos na coletânea de Bakhtin de 1975, intitulada Questões de literatura e de estética: a teoria do
romance, p. 100.
295
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Figura 3. Afiguração metafórica da leitura como coautoria
Fonte: autoria própria (2016)

5. O DIÁLOGO NA AFIGURAÇÃO E A PALAVRA OBJETIVADA
Todo romance representa “a vida em autodesenvolvimento” e a “recria”.
(BAKHTIN, 2011, p. 315)
Escritor é aquele que sabe trabalhar a língua estando fora dela,
aquele que tem o dom do falar indireto.
(BAKHTIN, 2011, p. 315)

A complexidade do diálogo pode ser estudada, diz Bakhtin, na afiguração da palavra e
na sua dialogização interna, que encontramos nos gêneros do discurso secundários da
Literatura e especialmente no gênero romance, porque aqui é possível colher aspectos do
diálogo que os gêneros do discurso primários, simples, diretos, objetivos, não revelam. E este
estudo interessa, sustenta Bakhtin em Os gêneros do discurso (1952-53), quando se quer
assumir como objeto de análise a enunciação, que é a célula da troca dialógica, e não a frase
ou a proposição, que é a célula da língua.
O que estamos dizendo é confirmado precisamente na escritura de Clarice Lispector,
escritura plena de polifonia, ligada pelos contextos situacionais particulares que influenciam a
composição artística e seu desenvolvimento. Especificamente na obra Água Viva, Clarice
mostra a capacidade de sua escritura literária como potencialidade revolucionária da palavra,
em que se tem como centro, não o “eu”, mas o “outro”, em que o caráter dialógico no sentido
pleno do que é dito, está presente.
Esse movimento de criar ou reorganizar outros mundos corresponde ao ato de criação
e se aproxima do conceito de exotopia (BAKHTIN, 2011) que se refere ao distanciamento
como uma possibilidade de “sair” da “realidade” e construir uma outra realidade, uma outra
lógica, um novo mundo, um outro mundo. Essa visão distanciada do autor está presente no
conceito de escritura. A escritura não é só verbal (como a literária), mas é também a escritura
antes da letra, antes da escrita alfabética, como escritura não-verbal (as pinturas das cavernas
é um tipo de escritura), conforme os estudos de Barthes (1999). A escritura verbal tem uma
dimensão frasal, material, caligráfica, literal e uma dimensão enunciativa, literária.
O movimento de criação é exotópico, pois é o primeiro a ser efetivado pelo escritor
como “autor-criador” no campo estético e literário. O autor-criador deve distanciar-se do o
mundo da representação, tomar uma posição a respeito do mundo já pronto, para olhar a
realidade de um outro ponto de vista e, então, dizer coisas novas, introduzindo no mundo uma
visão inédita, também invisível. O resultado do novo ponto de vista, novo olhar é escritura.
Uma escritura que escreve, é uma escritura que deve ter a capacidade de fazer ver algo que o
“eu” nunca viu antes. O contrário disso, a escritura não escreve, não afigura, mas representa
(apresenta-se uma segunda vez como reprodução), transcreve o visível.
Nessa escritura literária, a questão dos nomes das coisas, das representações no
mundo, a afiguração, pode, por vezes, não coincidir com os valores axiológicos dos sujeitos
situados, como exemplo, citamos os “gostos pessoais”, uns gostam mais de leite, outras não
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(BARTHES, 2010). Só isso, projetaria um agir no mundo diferenciado em torno das pequenas
refeições, quiçá numa análise mais ampla das coisas e dos seus valores. Outro sentido para a
representação (idem, p.55-56) está na ordem das enunciações por meio de textos, como corpo,
unidade portadora de significância, conceito desenvolvido por Bakhtin em sua tese sobre
Rabelais (2013a), onde contrapõe o “corpo grotesco” da cultura carnavalizada popular ao
corpo ilusoriamente individualizado e isolado da ideologia dominante de seu tempo.
Por assim dizer, exemplificando a situação de corporeidade, também fundamental na
teoria bakhtiniana, em uma audiência, o enunciador “representa” algo, utilizando-se do
“último estado da realidade” como discurso de memória atrelado a coisas nomeadas. E desse
modo, o autor-criador “ao citar, ao nomear”, por ser notável, impõe ao seu interlocutor, o
leitor, o “último estado da matéria”, aquilo que não pode ser ultrapassado, por estar
“registrado”, mas que não se limita à nomeação, à imaginação. É algo extracorpóreo.
Nesse contexto, para Barthes (2010),
Haveria em suma dois realismos: o primeiro decifra o “real” (o que se demonstra,
mas não se vê) e o segundo diz a “realidade” (o que se vê, mas não se demonstra); o
romance, que pode misturar estes dois realismos, junta ao inteligível do “real” a
cauda fantasmática da “realidade” [...] (BARTHES, 2010, p. 56).

A frase/enunciado é a materialidade corpórea utilizada nas práticas sociais e é tida
como “hierárquica”, pois implica obediências e reações internas em sua utilização. Nessa
direção, consiste o conceito de “acabamento”, também analisado por Bakhtin (MEDVIÉDEV,
2012) em sua teoria da linguagem, como possibilidade de se fechar um discurso, pois sendo
um “corpo” hierárquico, não pode permanecer aberto a outras interpretações.
A frase/enunciado é de ordem da representação, da realidade, assim como os
discursos que se propõem representar a realidade, situando-se, assim, fora do campo de
significação estética. Portanto, a representação é uma visão limitada da vida. Bakhtin, em sua
configuração estética falou muito a respeito da representação ao abordar a linguagem na vida,
algo muito semelhante na teoria de Barthes, e por isso, podemos delinear uma paralelo
teórico: didaticamente, a linguagem para Bakhtin (2011) se divide em Arte – Vida; e para
Barthes (2010): representação – figuração (conforme os tradutores de seus ensaios no Brasil,
porém que nos consideramos como afiguração). Discursos teóricos que nos situam nos limites
ou fronteiras da dimensão ética e estética da linguagem e da cultura.
A afiguração, portanto, refere-se à textualidade, ao enunciado artístico, à
especificidade que o gênero adquire a partir do ponto de vista de seu autor-criador, um outro
olhar, uma outra posição (exotopia bakhtiniana), que foge da “imitação” dos elementos
situados na esfera da vida real. Citamos como exemplo: a excedência do “corpo” em um texto
biográfico, o desejo de uma personagem no romance, as cores em uma pintura, a saudade em
um poema, o amor em um filme etc. Enfim, esses movimentos apresentam uma afiguração no
texto com estrutura diagramática e não imitativa. Daí a importância dos textos no campo da
estética, de que sempre serão afigurados mesmo que não representem nada de significativo ao
sujeito leitor, em dado contexto de leitura como coautoria e de seu horizonte cronotópico.
A representação se compõe por meio de um espaço de álibis: “realidade, moral,
verossimilhança, legibilidade, verdade etc.” (BARTHES, 2010, p. 66), atravessado de outros
sentidos que não coincidem com os da contemplação, do desejo no “espaço literário”
(BLANCHOT, 1987).
Desse universo da afiguração na escritura literária, podemos apresentar uma síntese
(com intenção pedagógica e didática) da arquitetônica do autor definida nos estudos de
Bakhtin. Vejamos:
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Esfera da Vida

Autor-pessoa

Autor-primário
Gêneros/textos
primários

autor

Esfera da Arte

Autor-criador

Autor-secundário
Gêneros/textos
secundários

Figura 4. Síntese didática da "Arquitetônica do autor"
Fonte: autoria própria (2016)

Em primeira instância, tomamos a subdivisão do autor (apenas como abstração) em:
autor-pessoa (esfera da vida) e autor-criador (esfera da arte).
O autor-criador é o escritor em seu ofício que compõem suas obras artísticas no Plano
da Arte e suas composições são textos secundários, complexos, conforme nos orienta Bakhtin
(2011). Já o autor-pessoa se refere à pessoa dotada de vários papeis sociais, várias máscaras
na esfera da vida, e por estar sempre no contato com a contemporaneidade, está muito
próximo dos textos do cotidiano, produtor de textos primários, textos com finalidade,
funcionais da vida real.
No mesmo autor (em suas potencialidades como: sujeito da vida real – homem – e
sujeito escritor, no caso da Literatura - criador) há uma dupla orientação: a do autor-criador
tem a possibilidade de criação artística ou até científica (no caso de teses, por exemplo), de
uma construção nova do mundo e das coisas já postas, já existentes, como ponto de partida, e
quando isso ocorre, na atividade criadora, o autor-pessoa se silencia. O autor-pessoa deve se
calar, esteticamente falando, e esse movimento se chama exotopia, o mesmo que dizer que o
autor-pessoa deve se distanciar do ponto de vista do autor-criador. Autor-criador se alimenta
esteticamente na vida e trabalha entre arte e vida. Como metáfora dessa arquitetônica do
autor, Bakhtin (2011) retoma a imagem do deus Jano bifronte, de dupla face, para explicar a
dupla existência das duas consciências (dois pontos de vista) convivendo juntas, no mesmo
tempo.
O autor olha para o futuro e para o passado, também ao mesmo tempo; olha a vida real
e vê uma outra possibilidade de vida para a vida do heroi a ser afigurado na obra. O heroi
[personagem] bakhtiniano é definido como o objeto de pesquisa, de estudo do autor-criador.
Podemos ainda afirmar que o autor-criador não afigura a realidade em sua totalidade,
pois como diz Medviédev (2012, p.196), cada gênero somente é capaz de dominar
determinados aspectos da realidade, pois possui certos princípios de seleção, combinação,
determinadas formas de visão e de compreensão dessa realidade circunscrita, envolta em
certos graus na extensão de sua apreensão e na profundidade de penetração.
De fato, a atividade criadora não depende somente da consciência exterior, mas
também de um dialogismo interno, um movimento condominial, só possível e plausível no
tempo da escritura, seja literária, pictórica, fotográfica, etc.
Clarice Lispector também desempenhou o papel de jornalista, e nesse ofício, com
certeza respondeu ao público ao elaborar seus textos no ‘pequeno tempo’ da
contemporaneidade (entrevistas, colunas, pareceres etc.). Aqui cabe diferenciarmos em uma
única pessoa a escrita da Clarice-jornalista (que atende a um propósito do mercado, da
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contemporaneidade) e da escritura da Clarice-escritora, autora de obras literárias (escritura
para ‘dizer nada’, sem funcionalidade), que estão vivíssimas no ‘espaço literário’, no ‘grande
tempo’.
Sobre o que o escritor fala? De qual verdade o escritor parte? Não há apenas uma
verdade, existem várias, pois diversos são os pontos de vista pelas múltiplas experiências
vividas por uma pessoa no diálogo cotidiano. Com Clarice não seria diferente, os diálogos
vivenciados tanto no Brasil quanto no exterior se mostram no seu ofício de escritora e de
pintora que é o de fantasiar. Como relação ao fantasiar, Barthes (2005) ao enunciar sua aula
intitulada Preparação para o romance [traduzido em português e publicado no Brasil em dois
volumes], fala sobre o que está em voga na composição de um romance e finaliza
conceituando a ‘fantasia’ tão bem expressa por Clarice Lispector, na função de escritora.
Vejamos, nas palavras de Barthes (2005):
Que o romance seja “a transformação no plano literário da vida cotidiana na
sociedade individualista nascida da produção para o mercado”, isso não me
intimidará; Que o romance tenha (tido) por missão “colocar em oposição um
universo de valores (amor, justiça, liberdade) e um sistema social determinado pelas
leis econômicas”, que o herói romanesco seja “uma vítima lúcida e cega do
antagonismo entre uma história real e uma ética verdadeira”, não contestarei nada
disso, mas isso não paralisará a Fantasia. Fantasia = “resto” irredutível de todas as
operações de redução metaromanescas (BARTHES, 2005, p. 24).

O “resto” irredutível compõe um quadro da vida real infinitamente intenso, colorido,
vasto, dialógico. Então, como proceder? Para Medviédev (2012, p. 199), é impossível separar
o processo de visão e de compreensão da realidade do processo da sua encarnação artística
dentro das formas de determinado gênero. Para o filósofo, é ingênuo considerar que, nas artes
plásticas, o homem primeiro vê e depois retrata o que viu, inserindo sua visão no plano do
quadro com a ajuda de determinados meios técnicos. Nesse sentido, a visão e a afiguração
geralmente se fundem.
Isso acontece também na Literatura, o escritor deve aprender a ver a realidade com os
olhos do gênero, ponto de vista e a escolha da forma em que irá se comunicar. Medviédev
(ibid.) explicita que é possível entender determinados aspectos da realidade apenas na relação
com determinados meios de sua expressão. Assim, o autor-criador não encaixa um material da
realidade, previamente dado no plano preexistente da obra, mas, o plano da obra lhe serve
para revelar, ver, compreender e selecionar o material.
E por fim, a lógica da construção do romance permite dominar a lógica peculiar de
novos aspectos da realidade, a lógica é dia-lógica assim, o autor-criador continua dentro do
jogo da escritura literária, pois consegue ver a vida de um modo que caiba, de maneira
essencial e orgânica, com consciência plena, no plano de sua obra. Foi isso que Clarice
Lispector fez na função de escritora.
Nesse sentido, o plano da obra é visto como um espaço de jogo, onde acontece um
jogo vazio com o material introduzido pelo artista de maneira em geral, totalmente indiferente
em relação ao seu significado, como nos diz Medviédev, citando Chklósvki, em sua teoria da
prosa, ao demonstrar como isso acontece na obra literária:
Permito-me [diz ele] fazer uma comparação. As ações de uma obra literária
realizam-se em um determinado campo, às peças do xadrez irão corresponder tipos:
as máscaras e os papeis do teatro moderno. Os enredos correspondem aos gambitos,
ou seja, às jogadas clássicas desse jogo que os jogadores usam em diferentes
variações. As tarefas e as peripécias correspondem às jogadas do adversário
(MEDVIÉDEV, 2012, p. 207).
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O movimento das peças no jogo é o que chamamos de escritura, essa capacidade
criadora do escritor. Na obra Estética da criação verbal, concernente ao papel de escritor,
Bakhtin (2011, p. 364) diz que o grande artista, o escritor-artesão, desperta nos gêneros as
potencialidades de sentidos jacentes, já que tais gêneros (tanto da Literatura, quanto do
discurso ordinário) acumulam formas de visão e assimilação de determinados aspectos do
mundo. Assim, o próprio autor e os seus contemporâneos veem, conscientizam e avaliam
antes de tudo aquilo que está mais próximo do seu tempo.
Em suma, sentencia Bakhtin (2011), o autor é um prisioneiro de sua época, de sua
atualidade, e os tempos posteriores o libertarão dessa prisão. Essa responsabilidade é atribuída
aos estudos literários que terão a incumbência de ajudar o escritor em sua alforria. E sua obra?
Como Bakhtin (2011, p. 364) diz: “uma obra de literatura se revela antes de tudo na unidade
diferenciada da cultura da época de sua criação, mas não pode fechá-la nessa época: sua
plenitude só se revela no grande tempo”.
Assim, podemos afirmar que a obra de Clarice Lispector, como de outros grandes
escritores, continua vivíssima no “grande tempo” da Literatura e buona fortuna de quem tem
a possibilidade de contato e leitura.
6. DO DIÁLOGO ENTRE AUTOR-HEROI
Bakhtin nos apresenta o esquema básico do diálogo em Dostoiévski, dizendo que é
muito simples: “a contraposição do homem ao homem como contraposição do eu ao outro”.
(BAKHTIN, 2013b, p. 293) Esse “eu” e “outro”, na obra literária, correspondem às unidades
do autor-criador e do heroi [personagem].
Bakhtin (2011, p. 316) diz que para vermos e compreendermos o autor de uma obra
devemos ver e compreender uma outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto
é, outro sujeito. Para refletirmos sobre comunhão de pontos de vista, com foco na relação
intrínseca entre autor e herói, recorremos à obra Estética da criação verbal, publicada em
1979, na qual Bakhtin mostra como os valores que se referem ao “eu” são esteticamente
improdutíveis, sem consistência estética. Em todas as formas estéticas, a força organizadora é
dada pelo valor do outro, da relação com o outro, considerada do ponto de vista da
exterioridade, exotopia, excedente de visão.
A compreensão da arquitetônica completamente vivida e a sua imagem podem ser
mostradas na obra estética. A relação autor-heroi é essencial desde que se permita manter os
dois centros de valor, um considerando o outro na sua alteridade e, ao mesmo tempo,
interagindo de sua posição exterior, com o ponto de vista transgrediente, ponto de vista outro
(PONZIO, L., 2002, p. 30).
Segundo Ponzio (2009), a reação do herói é representada não
mais objetiva, mas objetificada, distanciada do autor-homem, ela é a sua própria reação, pois:
Tanto a distinção entre ‘objetivo’ e ‘objetificado’ quanto a distinção entre o ‘autorpessoa’ e ‘autor-criador’ desempenham um importante papel na concepção de
Bakhtin e podem, de fato, ser traçadas por todo o curso de sua produção (PONZIO,
2009, p. 42).

Por isso, a relação entre autor e heroi está no âmbito da atividade estética, no texto
literário e ampliada para outros textos de ordem estética, como aborda Luciano Ponzio em seu
livro Icona e Raffigurazione (PONZIO, L., 2008). O autor não é indiferente ao heroi, mas
reage a ele, às suas decisões, aos seus comportamentos verbais e não-verbais, aos seus
valores, às suas escolhas, nos confrontos de situações, pessoas e coisas. Bakhtin fala de “uma
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resposta à resposta” (BAKHTIN, 2011, p. 3), individuando isso àquilo que constitui a
condição essencial da obra artística.
Todavia, essa afiguração (resposta, reação) não se mostra de maneira neutra,
indiferente e não participativa. Isso indica a particular relação que na obra artística se vem
estabelecer nos confrontos da vida: a vida é vivida pelo heroi; o autor deixa que o heroi viva e
reaja às suas próprias reações. Portanto, a reação do autor com a vida na obra artística não é
mais direta, mas indireta, mediada pelo herói que se mostra pela afiguração (PONZIO, L.,
2002, p.30).
Destarte acontece na vida, pois reagimos à “reação” dos outros, mas fazendo assim,
vivemos de forma direta, vivendo a vida “dentro da própria vida”, da esfera da vida cotidiana.
Na arte, no romance, nosso objeto de pesquisa, a vida refratada, que é a vida do heroi, é vista
“de fora”. Dessa forma, Bakhtin situa o autor como centro da arquitetônica da vida e o herói,
como centro da arquitetônica da arte e a criação literária emerge completamente na
existência humana.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nosso artigo, tentamos mostrar a tessitura dialógica na escritura entrelinhar de
Clarice Lispector em Água Viva (1973), como recorte inicial de nossa pesquisa, constituída,
com base na teoria bakhtiniana, essencialmente de vida e linguagem viva, interacional e
dialógica. Tal escritura em Água Viva apresenta-se tipograficamente diferenciada em sua
forma narrativa de afiguração, como textos-fragmentos do instante-já, em eventos
fragmentários de sensações e percepções a partir das experiências vivenciadas pela Clariceescritora. Eventos que se situam em um pluriverso semiótico, onde se ordenam os diálogos e
se compõem imagens-matrioska, possíveis ou impossíveis.
Ao darmos continuidade na linha dialógica, da parte do leitor, o texto de Clarice não
se deixa ler uma única vez, mas provoca a possibilidade de ser lida de diversos modos,
diversas vezes como se fosse sempre uma primeira vez, trazendo nossas chaves de
compreensão e, por isso, fazendo do leitor de Água Viva um coautor, pois lendo-escrevendo
pode ser considerado um segundo escritor, visto que a leitura e a escritura são duas atividades
indissociáveis.
É nesse movimento de leitura, por meio do diálogo bakhtiniano, e metodologias de
análise do texto literário e pelo viés da Crítica Textual, no tratamento com a obra original, que
nos colocamos como pesquisadora ativa e responsável para darmos sequência a nossa
investigação.
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O REGIONALISMO E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA: EM BUSCA DE
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Resumo
O presente artigo é um resultado prévio das análises realizadas durante os estudos para a preparação da
apresentação para o I Congresso Internacional de Ficção, Identidade e Discurso (CONIFID). Embora seja
também, o início de um questionamento maior que servirá de pontapé inicial para pesquisas mais aprofundadas
acerca do processo de ensino-aprendizagem do termo Regionalismo em sala de aula. Buscamos também,
desmistificar o aspecto de negatividade associado ao termo, muitas vezes, mencionado de forma pejorativa e a
sua evolução histórica, com uma nova visão: mais otimista e de valor global. Embasadas nas teorias de grandes
nomes da crítica literária contemporânea como: Chiappini (1995), Arendt (2011) e Moreira (2012).
Palavras-chave: Regionalismo. Ensino-Aprendizagem. Evolução. Global.

LONGE DA “VELHA PRAGA”
Iniciamos este trabalho, buscando esclarecer que por regionalismo, não se deve
entender somente aquilo que se põe em foco características de uma determinada região do
Brasil. Observando acima de tudo, que anteriormente, as relações entre as diversas regiões
brasileiras eram muito tênues, além de não existir uma percepção ou consciência de
identidade nacional evidente. É justamente esse o nosso ponto de partida para uma nova
visão do termo. Buscamos elencar novas perspectivas e ultrapassar o critério conteudístico e
analisar a obra do ponto de vista harmônico do tema e estilo, matéria-prima e técnica e deixar
para segundo plano tudo aquilo que era analisado logo de antemão e elevado como primordial
para classificação, muitas vezes, antecipadas, de determinadas obras como regionalistas: as
paisagens, tipos e costumes, “estruturas cognoscitivas”, a representação/ apresentação do
homem cultural e financeiramente pobre e que muitas vezes, poderiam ser desconhecidos dos
leitores citadinos. Diante dessas assertivas, procuramos revistar o regionalismo em busca de
uma nova visão do termo.
Portanto, devemos pensar o regionalismo literário brasileiro não apenas sob a
perspectiva no âmbito de uma manifestação estética. Estiveram associadas a ele
manifestações políticas e sociais, sendo assim, o mesmo deve ser analisado como uma das
etapas históricas do Brasil. Isso se justifica pelo fato de uma parcela considerável dos textos
escritos por brasileiros de fins do século XIX e início do século XX referir-se ao meio rural
(seja na abordagem dos índios, negros, do sertanejo), ao qual o regionalismo literário está
vinculado historicamente, embora seja necessário considerar o significado dos textos vindos
das diversas regiões na segunda metade do século XX, chegando aos dias atuais e, nesse caso,
também é possível falar de um regionalismo urbano, principalmente a partir da década de
1950 quando se viu surgir uma realidade brasileira de concentração populacional em
metrópoles (com o êxodo rural) que trouxe uma complexidade nas relações sociais ainda não
vista nas cidades brasileiras. É natural que esta mudança tenha gerado alterações
significativas na forma de construção literária, tendo em conta que boa parte da literatura é
devedora imediata da composição social, concebido por uma literatura que aborda conflitos
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de pequenas regiões metropolitanas e reconhecidas como referências neste tipo de
manifestação literária.
O regionalismo tem uma tradição de mais de 150 anos dentro da Literatura Brasileira
e de início, intencionalmente ou não, traduzia peculiaridades locais, descrevendo na maioria
de suas obras, traços do momento histórico e da realidade social daquela época. Antes de
tudo, é imprescindível destacar que, até chegarmos aos grandes nomes do regionalismo
brasileiro como: José Lins do Rêgo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa entre outros, o
gênero aqui estudado, percorreu uma longa jornada, cujas raízes estão fincadas na época do
Romantismo, como foi o caso da obra de José de Alencar. Ele sintetiza na sua obra, como
visionário que era as múltiplas facetas do Brasil: a cidade e o mundo rural, alternando entre o
mítico e o histórico.
Dito isto, devemos enfatizar que o termo regionalismo surge inicialmente na busca por
um símbolo com a capacidade de representar e solidificar a figura de um herói nacional, já
que num primeiro momento, sente-se a necessidade de transpor as barreiras territoriais, no
caso, europeias, que traziam consigo peculiaridades pertinentes ao seu território. A literatura
nacional começa a ser criada nas décadas de 1840, 50 e 60, com o surgimento de obras de
tendência romântica. Seria assim, como dar autenticidade às características nacionais, através
de uma tendência combativa e programática de expressar, sobretudo pela ficção, o nosso
interior. Surge aqui, ainda que de forma romanceada, a figura do índio. O que acaba
fortalecendo um movimento de regionalização (não somente pelo fator geográfico), mas, pela
contemplação da pátria, o que acaba por regionalizar alguns aspectos literários da obra. Por
conseguinte, a literatura regional nasce do mesmo embrião da literatura nacional, mas no
sentido de uma contracorrente. Entrelaçada ao Romantismo- de caráter indianista ou urbano –
aparece uma vertente que passou a ser denominada regionalista. Essa linha ocupou-se em
descrever o mundo sertanejo, documentando e buscando representar “tipos humanos,
paisagens e costumes considerados tipicamente brasileiros”. Buscamos então debater o termo
sob um aspecto contemporâneo, intencionando retirar dele o pejo que lhe foi imposto ao
longo de sua trajetória. Objetivamos assim iniciar uma nova reflexão acerca da perspectiva
regionalista, com o aval de autores contemporâneos que clamam por essa revisão. Muitos
deles, não veem com bons olhos serem “classificados” como autores regionalistas, por trazer
para si, o conceito do regionalismo que vigorava durante o Romance de 30 e que teria como
elemento diferenciador, para muitos, o fato de expor a miséria humana da população sertaneja
e as mazelas das relações sociais e de poder, voltado mais para os estereótipos humanos e
aspectos de ambientação paisagística, do que para a qualidade literária. Adotamos o ponto de
vista de Chiappini (1995), segundo a qual:
[...] o problema não nos parece tanto distinguir os tipos de regionalismo, mas
distinguir, como em qualquer tendência, as obras boas das más, esteticamente
falando. Nestas, o efeito sobre os leitores será acanhados o espaço, os dramas, os
caracteres, a linguagem, o pensamento e as ideias. Naquelas, necessariamente, por
menor que seja a região, por mais provinciana que seja a vida nela, haverá grandeza,
o espaço se alargará no mundo e o tempo finito na eternidade, porque o beco se
transfigurará no belo e o belo se exprimirá no beco (CHIAPPINI, 1995, p. 157).

Tal afirmação, também é endossada por Arendt (2010), quando o mesmo nos mostra
as relações que os escritores estabelecem com o espaço escolhido para ambientar suas
criações literárias e, ao mesmo tempo, as possíveis motivações para a escolha. Trata-se apenas
de uma ancoragem na discussão sobre o espaço regional e o seu respectivo valor simbólico.
Procuramos não nos ater somente aos aspectos descritivos do ambiente, dos valores e
tradições de determinadas regiões, nem tampouco, restringir a visão da obra através de uma
leitura limitada por aspectos dimensionais. A tentativa de fazer uma leitura mais analítica de
determinada obra, nos leva a redimensionar a visão do local, transfigurando os mitos
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regionais, estereótipos, ritos, hábitos, particularidades linguísticas e modos comportamentais
em algo mais globalizado. Isto quer dizer que, o fato de uma determinada obra fazer menção à
determinada ambientação, não a torna uma obra puramente regionalista. E outra visão que
podemos obter é que o termo não é exclusivamente brasileiro, não diz respeito somente às
obras que são idealizadas no interior de determinada região ou por um autor reconhecido
apenas em determinado local.
Mário de Andrade foi um dos precursores da vulgarização do termo, por entendê-lo
como algo limitado, estreito, superado. Há também, algo que faz com que o termo seja ainda
mais rechaçado: o seu caráter popular. A tendência comum de se colocar uma marca de
inferioridade do homem do interior, atrasado e inculto, diante do escritor civilizado e citadino.
A retratação caricaturada da fala dos personagens interioranos, o uso de dialetos incultos e o
abuso do rebuscamento de vocabulário somente no que diz respeito às descrições de
paisagens e costumes quando há a descrição dos aspectos diretamente relacionados às altas
classes ou com um poder aquisitivo melhor, todos esses traços só reforçam a ideia de um
regionalismo marginalizado.
Regionalismo é mate aqui, borracha ali [...] pobreza sem humildade [...] caipirismo
e saudosismo, comadrismo que não sai do beco e, o que é pior, se contenta com o
beco. [...] Regionalismo, esse não adianta nada nem para a consciência da
nacionalidade. Antes a conspurca e depaupera-lhe estreitando por demais o campo
de manifestação e, por isso, a realidade. Tão praga como imitar a música italiana
ou ser influenciado pelo estilo português (ANDRADE, 1928 apud CHIAPPINI,
1995, p. 669).

Essa afirmação só reforça o caráter discriminatório do termo. Embora os autores se
utilizem da exploração dos dados físicos, ambientais e linguísticos, para discorrer sobre
determinado assunto, esses fatores não diminuem o alcance social e humanizador da obra e
nem tão pouco, faz com que tenhamos que, a todo instante, buscar fora do texto o significado
das palavras, gestos e costumes que por ventura, o leitor possa desconhecer. Muito pelo
contrário. O contato com os textos que estão fora do nosso campo de visão imediato deveria
aguçar a vontade de conhecer e compartilhar de uma realidade que nem sempre está ao nosso
alcance. E não tratá-lo como algo velho e ultrapassado, somente pela presença do caipira ou
dos esquemas narrativos já tradicionais. É uma luta travada ora amena ora ácida entre o novo
e o velho. Como se só pudéssemos analisar o regionalismo voltado apenas para o passado
mais tradicional, para valores esquecidos ou em vias de esquecimento.
Já em 1942, Mário de Andrade refaz o seu juízo sobre o regionalismo. Mostrando-nos
que, estudar o regionalismo hoje nos leva a constatar seu caráter universal e moderno. Esse
movimento surgido como reação ao iluminismo e à centralização do Estado-nação, hoje se
reatualiza como reação à chamada globalização. Visto que se deve entender que o
regionalismo, como toda tendência literária, não é estática. Evolui. É histórico, enquanto
atravessa e é atravessado pela história. Portanto, avalia-se que o estudo do regionalismo de
uma forma mais aprofundada em sala de aula e sua disseminação entre os jovens e futuros
estudiosos da Língua Portuguesa, devem ser vistas com bons olhos e bem condicionada e
embasadas por profissionais que atuem ou se interessem pela área. Embora marginalizada e
deixada de lado por muito tempo, sendo estudada em sala de aula de forma passageira e
superficial, continua sendo inegável o seu valor histórico dentro do desenvolvimento cultural
e intelectual do Brasil. Devemos levar em consideração acima de tudo, o regionalismo como
instrumento de afirmação nacional/regional, crítica social, investigação da dimensão
psicológica do componente nativista que lhe serviu como definição desde seu surgimento e o
seu lastro com o real como necessidade fundadora e tributária do subdesenvolvimento
econômico e social do país. Precisa-se retirar do termo o peso de seu conceito, datado e que
necessita ser revisado e revigorado. O que chama a nossa atenção para revistá-lo é que
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embora nos seja colocado como algo pejorativo, a literatura regionalista responde por pelas
melhores obras da ficção brasileira do século XX – clássicos como Vidas secas e São
Bernardo, de Graciliano Ramos, e Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa.
Sobretudo, deve-se ter em mente que o Brasil, possui uma vasta dimensão territorial, foi
colonizado e povoado por diferentes culturas (europeus, africanos e os povos ameríndios que
já habitavam a região), portanto possui uma infinidade de regionalismos. Essas informações
por si só, já nos dá a dimensão da variação cultural e paisagística existente em nosso país.
Além disso, o povoamento territorial, ocorreu de forma desigual e em várias áreas diferentes e
distantes entre si (litoral nordestino, região amazônica e interior mineiro, por exemplo). O
traço cultural de cada região influenciou o próprio desenvolvimento idiomático do português,
ao longo da história. Criando diferentes dialetos, variações linguísticas e principalmente,
comportamentais. Mas isso não autoriza que toda e qualquer obra que seja escrita ou descreva
costumes fora do eixo Rio-São Paulo seja considerado regionalista. Não se trata, portanto, de
negar a visão ingênua da cópia ou reflexo fotográfico da região. Essa retratação só nos leva a
crer que, independente do local a ser descrito, da região utilizada como meio de se desenrolar
um enredo, o que importa mesmo é a qualidade literária da obra. E isso não ocorre somente
com determinadas regiões brasileiras. Uma das propostas de revisar os caminhos percorridos
pela literatura regionalista brasileira à luz de motivações socioeconômicas que determinaram
diferentes contextos políticos no Brasil é de Chiappini (1995). O processo de modernização
do país encontrou eco na literatura regionalista como uma crítica aos traços marginalizados do
habitante interiorano de um homem que se mostra como um contraponto do desenvolvimento,
sendo o regionalismo um posicionamento de aceitação ou recusa das transformações sociais
deste período, diante do novo, do processo de modernização do país, a partir de uma reação
intelectual que tentou buscar na figura tradicional do habitante interiorano o representante de
feições perdidas com o progresso e buscar no interior do país a imagem que representasse o
sentido da nacionalidade.
Na verdade, como manifestação de uma parcela das elites regionais, o regionalismo
não se opõe ao nacionalismo; ao contrário, compõe com ele, da mesma forma que,
mesmo perdendo a hegemonia, os fazendeiros do Nordeste e do Rio Grande do Sul,
apesar dos conflitos, em última instância compõem politicamente com as elites que
detêm o poder no Centro do país, como forma de defesa e reforço da dominação que
eles exercem na própria região (CHIAPPINI, 1994, p. 672).

EM BUSCA DE UMA NOVA CONCEPÇÃO
A literatura regionalista é também reconhecidamente uma construção de cunho
programático e ideológico, perpassada por concepções mais diversas como, entre outras, o
localismo, o nacionalismo, o provincianismo. Sendo assim, iniciamos aqui a tentativa de
introdução de uma nova perspectiva do termo, buscando reformulá-lo de forma positiva e
mais abrangente. Buscamos readaptar o pragmatismo da crítica literária, que nos direciona
para a crença de que o regionalismo seria característico de literaturas incipientes,
considerando que para ser regional, é preciso que se verifiquem marcas do diferente, do
patriarcal, retrógrado, ou seja, apegado à matéria local, às descrições ambientais, ao gosto
pelo pitoresco e pelo exótico, ao meio e não ao homem, configurando-se muito mais como um
exercício de observação do que de criação artística. Enquanto que para ser definido como
global, é preciso que se estabeleçam dados em comum com diferentes culturas, com a
finalidade de novas descobertas em relação à dimensão universal que o gênero vem
assumindo com o passar do tempo.
Nesse momento, nos deparamos com novas conexões, entrelaçamentos entre antigo e
o atual, entre o velho e o contemporâneo. Encontramos aqui a oportunidade de revisitar o

869

regionalismo, o local, através de um olhar mais atualizado e menos tradicional. Através de
uma nova releitura pelos olhos de Moreira (2012), que nos coloca diante de uma nova visão, o
local e o universal dentro do regionalismo. De acordo com autor, não devemos tratar o
regionalismo como algo menor ou estritamente local, interno, restrito a uma determinada
região, em especial, a alguma região brasileira. Moreira (2012) faz uma análise sobre as
narrativas de três nomes da literatura mundial: Faulkner, Guimarães Rosa e Rulfo, três
mestres da prosa modernista do século XX que inicialmente parecem ter pouco em comum
além de uma posição central na narrativa moderna de Estados Unidos, Brasil e México,
respectivamente e a sua relação com o local; no caso, com regiões rurais e subdesenvolvidas
nas Américas. Muito embora os três tenham sido atraídos a centros urbanos, mantiveram-se
de várias maneiras próximos da sua terra natal e, comprometidos com o labor criativo,
continuaram extraindo, a partir da experiência pessoal, de memórias de infância, de histórias
familiares herdadas, de relatos ouvidos por outros e de livros de história e de ficção, a maior
parte de seu material literário desses mundos.
Moreira (2012) nos coloca diante uma análise bem específica: o regional não diz
respeito somente a algo provinciano, interiorano, pejorativo, com resquícios de atraso. Ele nos
diz que podemos falar de regionalismo de acordo com a localização ambiental, independente
somente do seu espaço geográfico. Sugere-nos que chamemos localismo a esse compromisso
literário de uma vida com regiões específicas, locais dos quais se tenham conhecimentos
específicos, de diferentes regiões ou países, através da exploração de temas do cotidiano, da
construção de uma ficção baseada na realidade e sem adjetivos pré-determinados. Chama-se a
atenção para o fato de que a tradição regionalista emerge da modernização, industrialização e
urbanização, constituindo-se paradoxalmente como um fenômeno eminentemente moderno e
urbano. Ligia Chiappini defende o uso do termo regionalismo, chamando a atenção para o
paradoxo de que, quando uma obra de ficção demonstra alto grau de qualidade literária e toma
o ambiente, os temas e os personagens rurais, há uma tendência a se dizer que essa obra não é
realmente regionalista ou que, de alguma maneira, transcede/transmuta/supera o regionalismo.
Chiappini sustenta que “se o local e o provincial não são vistas como pura matéria, mas como
modo de formar, como perspectiva sobre o mundo, então a dicotomia entre local e universal é
falsa” (Chiappini, 1995, p. 22). Prossegue Chiappini:
Em vez de explicar a obra regionalista bem realizada negando a sua relação com o
regionalismo para afirmar imediatamente a sua universalidade, seria preciso
enfrentar, pela análise trabalhosa de cada caso, a questão de como se dá a sua
superação dos limites da tendência, de dentro dela mesma, pela potencialização de
suas possibilidades artísticas e éticas, isto é, como se resolve em cada caso (...) criar
uma linguagem que suprisse a assimetria radical entre o escritor e leitor citadino em
relação ao personagem e ao tema rural e regional, humanizado o leitor em vez de
aliená-lo em relação ao homem rural apresentado (CHIAPPINI, 1995, p. 3).

Diante de tantas assertivas positivas, não há como negar a importância de uma nova
análise acerca do termo regionalismo. Demonstrar a sua relevância através de autores
contemporâneos que, embora muitas vezes não aceitem de bom grado serem chamados de
regionalistas, conquistam e disseminam conhecimentos enriquecedores para novas gerações
de leitores e estudantes da Língua Portuguesa. Moreira (2012, p. 22), informa que decidiu
“adotar o termo localismo, não como proteção contra o sentido pejorativo que costuma estar
implícito em regionalismo, mas porque localismo me permite integrar à minha reflexão a
ficção centrada em um olhar atento e amoroso a ambientes urbanos e inclusive
metropolitanos”.
O importante aqui é abrirmos as nossas mentes para novos olhares e encontrar novas
maneiras de se transmitir uma renovada expectativa diante do que é o regionalismo. Deixar de
lado aquele velho pejo que o acompanha e traz consigo a lembrança das velhas mazelas
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nordestinas, do homem preguiçoso e inculto, da pobreza resignada, vícios e falta de
expectativas de ascensão social, tão declaradas por Monteiro Lobato com o seu Jeca Tatu. Ou
ainda, por compartilhar dos conceitos patriarcais, ruralistas, marginalizados, onde prevalecia a
forte tradição oral de suas culturas, o compartilhamento de um passado colonial doloroso que
deixou cicatrizes socioeconômicas e traços culturais visíveis numa longa trajetória de
conflitos. Adotamos o ponto de vista de Ligia Chiappini, segundo a qual:
[...] o regionalismo, que setores da crítica literária brasileira consideravam uma
categoria ultrapassada, continua presente e, até mesmo [...] tomado tema de
pesquisas muito atuais, ganhando uma amplitude maior na intersecção dos estudos
literários e artísticos, históricos e etnológicos (CHIAPPINI, 1995, p. 153).

Sendo assim, nos vemos diante da necessidade de investidura em novas análises e
investigações sobre o caminho do regionalismo universal com o intuito de remover a sua
fronteira geográfica. Afastar da nomenclatura o limite das culturas como vidas humanas que
vivem às margens da civilização. Tudo isso se diferencia em contraposição a certo modelo
convencionado como mais global, antecipando conteúdos e caracterizações que fogem aos
padrões pitorescos, reduzidos e localizados. Refazendo um novo caminho, com a mudança do
percurso até então natural para a literatura brasileira: imitação do linguajar interiorano por
meio do vocabulário com regionalismos, brasileirismos, arcaísmos e de torneios sintáticos
específicos - o domínio da paisagem regional, a sua flora e fauna; a presença de elementos
culturais regionais e nacionais na ação dos personagens descritos. Buscamos deixar de lado o
cultivo da tradição, principalmente a nordestina e das façanhas regionalistas, onde se
glorificava a “monarquia das coxilhas”, para exaltar a beleza e a riqueza de detalhes que
qualquer ambientação que possa transcorrer um enredo.
A divisão tradicional em narrativas urbanas ou psicológicas ou urbano-psicológicas e
regionais não se sustenta no que se refere à produção nacional. Esses pequenos detalhes de
novas análises fazem toda a diferença em nossos estudos. Olhar a obra como um todo,
analisando a sua qualidade literária e seus aspectos conteudistas serão sempre elementos
diferenciadores na “classificação” de um autor ou uma obra. A mudança de foco ao fato de se
expor somente a miséria humana da população sertaneja e as mazelas das relações sociais e de
poder, faz com que vejamos com mais clareza a importância do estudo do regionalismo e a
sua disseminação. Muito embora, tal interesse existisse, ele se revelava mais para o exótico,
de um grande deslumbramento e desmedido apego ao país. Era uma forma de se compensar o
atraso material e a debilidade das instituições, redirecionando a nosso olhar para os aspectos
paisagísticos, reconhecendo no exotismo uma razão para o otimismo social associado à
natureza bela e pujante a promessa de construção de uma pátria grandiosa.
FINALMENTE, NOVAS PERSPECTIVAS...
Regional e regionalismo não são as únicas expressões que surgiram ao longo de nossas
pesquisas. Outros termos como: “nativismo”, “localismo”, “bairrismo”, “ufanismo”, foram
surgindo ao longo de nossos estudos, fazendo com que nossos questionamentos fossem muito
além do que era visível aos nossos olhos através apenas de uma leitura rápida e superficial de
alguns textos. O significado do termo regionalismo, por um longo período de tempo, teve sua
relevância avaliada, frequentemente, por um viés negativo, que o associava à vulgarização
dos esteriótipos relativos às culturas rurais e marginalizadas de certas regiões. Então,
procuramos através deste estudo, investigar a caminhada do regionalismo na literatura
brasileira desde o romantismo até os dias atuais, a sua abrangência, as suas características
indispensáveis para que a mesma fosse classificada como regional. Encontramos assim,
críticos que, ao invés de criticarem veementemente essa prática por um viés sincrônico,
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procuram compreender tal fenômeno diacronicamente. Estes reconhecem assim, que existe
um abismo entre as informações históricas e a nova realidade existente na nova literatura. A
expressão de uma tensão criada por uma visão de mundo que não nos permite mais uma
análise definitiva através de construções de sínteses identitárias, que refletem o dilaceramento
dos intelectuais divididos entre os paradigmas universais (europeus) da arte e a realidade das
regiões que conheciam e procuravam retratar em seus escritos.
Lígia Chiappini (1994, p. 672) analisa o fenômeno do regionalismo como um
“movimento compensatório em relação ao novo”. Teria, nesse sentido, um caráter
“regressivo” ao procurar, documentariamente, através da literatura, os resíduos de um passado
que vinha sendo progressivamente destruído ou transformado pelo desenvolvimento
capitalista, com a mercantilização de todas as relações sociais, o desencantamento e a
racionalização, a implantação de novas formas de sociabilização e a dominação política que
condenavam aquele mundo à extinção. De qualquer modo, uma das tendências críticas
delegadas pelo projeto vanguardista e inovador do modernismo foi apontar as manifestações
literárias de caráter regional como resultantes da situação de subdesenvolvimento do país. O
que resultou em um movimento discriminatório e pejorativo do termo. Muitas vezes,
carregado como um peso, por diversos autores, principalmente os contemporâneos, que
assumidamente protestam contra o rótulo. Não por acaso, entendemos que pela grande
importância que este termo ainda desempenha em nossos estudos literários, o mesmo tenha se
tornado pesado demais para alguns autores. Não há como descartar que há um desgaste do
termo, mas sua utilidade ainda é de grande valia para designar os valores literários.
Segundo Moreira (2012, p. 26), uma falsa oposição entre o particular e o geral na arte,
complicada por uma ideia ainda mais equivocada de universalidade, serve não mais que para
uma apreciação ao final autoelogiosa, de artistas e intelectuais localizados nos centros
econômicos e culturais do mundo ocidental para o abastecimento de um complexo de
inferioridade entre artistas e intelectuais do terceiro mundo em seus enclaves periféricos.
O capitalismo como modo de produção é o processo básico de quase tudo que
conhecemos como a história do campo e da cidade. Há séculos os seus ímpetos
econômicos abstratos, as suas prioridades fundamentais nas relações sociais e os
seus critérios de crescimento e de lucro ou prejuízo têm alterado nosso campo e
criado nossos tipos de cidade. Em suas formas finais de imperialismo, o capitalismo
criou todo nosso mundo (MOREIRA, 2012, p. 31).

Por conseguinte, entendemos que a literatura não se regionalizou da noite para o dia.
Então não será repentinamente e sem maiores questionamentos que iremos modificar anos de
história literária. Nosso intuito com este trabalho, ainda que de forma pontual e inicial, é
revisitar e renovar a importância do estudo do regionalismo como disseminação do seu
conceito literário. A busca de artifícios que conjuguem com a relevância do termo e a sua
amplitude. Como deixar de falar dos grandes nomes da Literatura Brasileira, sem mencionar
José de Alencar, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa?
O próprio fato de alguns autores contemporâneos se voltarem contra o conceito atesta
que, de alguma forma, ele sobrevive. Na verdade, ele não só sobrevive, como também,
redimensiona uma ambientação que nos remete ao passado que não é somente o retrato da
miséria e da pobreza, das mazelas e dificuldades sertanejas, isto ocorre pelo simples fato de o
regionalismo, principalmente em sua fase inicial, exprimir de forma cristalina o desconforto
dos intelectuais que se propunham a registrar tão somente o moribundo mundo rural, como se
o mundo fosse sempre separar de forma definitiva o atual do arcaico ; mas colocar diante de
nossos olhos, as belezas que muitas vezes não temos acesso com tanta facilidade. Seja por
distanciamentos geográficos, seja pela falta de interesse ou por qualquer outro motivo. A
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leitura, independente do gênero, transforma o pensamento, desenvolve o conhecimento e
ainda aguça a curiosidade para novas conquistas e visões.
São exatamente através desses pensamentos que surgem novas ideias,
questionamentos que nos levam a reconsiderar conceitos desgastados e ultrapassados.
Tivemos que revisitar conceituações anteriores, onde o regionalismo era tão somente o termo
utilizado para retratar as mazelas e o atraso de determinadas regiões, a marginalização de seus
habitantes, a retratação de uma população arcaica e miserável.
Ressaltar a importância do Regionalismo, fez com que buscássemos sua evolução
através de autores que se aprofundaram no assunto. Os resultados de suas pesquisas nos
mostram que, com o passar dos anos, a visão do termo se tornou menos pejorativa e mais
ampla, com a afirmação da existência de uma universalidade dentro do regionalismo. Assim,
mostramos que, como toda tendência literária, o regionalismo não ficou estagnado e que o
mesmo evoluiu e nos mostra o seu valor histórico. Sua importância é fundamental diante dos
fatos que tornaram possível a evolução de nossa sociedade. Isso nos coloca diante de dois
mundos que são paralelos e ao mesmo tempo distintos: o arcaico e o contemporâneo.
Demonstrando que um não existiria sem a evolução do outro, através de justaposição de fatos,
da quebra de tradições e estigmas.
Por todas essas indagações e questionamentos, é que buscamos revalidar o termo
regionalismo, dando a ele novos ares, através de novas concepções que ainda estão sendo
estudadas e analisadas. Na tentativa ansiosa de demonstrar que a rejeição diante da
qualificação de regionalista por parte de alguns autores contemporâneos, se dá justamente
pela forma equivocada em que ela é disseminada em sala de aula ou em seus estudos literários
superficiais. Retratar o regionalismo, no caso, o nordestino, somente através da denúncia das
agruras da seca, da migração, dos problemas do trabalhador rural, da miséria e da ignorância,
não faz com que nos identifiquemos com essa visão retrograda. Mas olhando pelo lado da
quebra das tradições, pelo lado da evolução histórica, por sua contribuição cultural e
linguística, pela exaltação da beleza local (independente de sua posição geográfica),
certamente torna o termo muito mais atrativo e interessante.
E apesar de toda essa discussão acerca do significado dos termos aqui citados: região,
regionalismo, regionalidade, literatura regional, localismo etc., é importante se ressaltar os
avanços dedicados à emissão de valor de todas essas nomenclaturas. Não devemos de forma
alguma escamotear em cima de um conceito que inicialmente toma a noção de região
priorística, geralmente oriunda da geografia tradicional: ou seja, antes como espaço físico,
delimitado por fronteiras naturais, do que como espaços histórica e culturalmente construídos
por diferentes formas de representação. Segundo Moreira (2012, p. 29): “essa visão de mundo
dependia (e depende) da justaposição de tempos (arcaico e moderno) com espaços (o campo e
a cidade), seja idealizando ou difamando o mundo rural como pré-capitalista, eminentemente
“atrasado”.
Portanto, a partir de agora, deixaremos de lado a tendência comum, de marcar a
inferioridade do homem do interior, atrasado e inculto, diante do escritor civilizado e citadino,
para exaltar o regionalismo através da sua importante contribuição histórico para os nossos
estudos literários.
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SÃO BERNARDO, DE GRACILIANO RAMOS: A METALITERATURA
E A REIFICAÇÃO DO ATO DE ESCRITA
Angélica Fernanda Mondêgo Ramos299
Thaisa Viegas de Pinho300
Márcia Manir Miguel Feitosa301
Resumo:
São Bernardo é um dos romances mais emblemáticos da segunda geração modernista, por possuir como
características essenciais o regionalismo, as questões politico-sociais e a ênfase sobre o papel da escrita. O
presente trabalho surge da importância de se estudar a escrita graciliana, devido à grande relevância para a
produção literária nacional e a expressiva legitimidade com que escreve sobre as relações humanas. O estudo
tem por objetivo refletir sobre a metaliteratura presente na obra, a visão da escrita e as relações de posse que
assinalam o seu eixo central, bem como as relações sociais de poder que permeiam a narrativa. Para realizar tal
estudo, o respaldo teórico se fundamentará nas funções de linguagem, de Roman Jakobson, sobretudo na função
metalinguística; na obra Crítica e verdade, de Roland Barthes, no tocante aos artigos sobre literatura e
metalinguagem; e no livro A metalinguagem, de Samira Chalhub. No que diz respeito particularmente à
produção graciliana, serão considerados para a análise as obras Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano
Ramos, do professor Antonio Candido; a obra O velho Graça: uma biografia de Graciliano Ramos, de autoria de
Dênis de Moraes e o texto “O mundo à revelia”, de João Luís Lafetá.
Palavras Chave: São Bernardo.Metaliteratura.Escrita.Reificação

1- INTRODUÇÃO
O Modernismo foi um importante evento que definiu os rumos da estética literária
brasileira. A geração de 30 ou a segunda fase do Modernismo, como é comumente conhecida,
caracterizou-se por tratar fundamentalmente do regionalismo do Nordeste e por possuir como
temáticas a seca nordestina e a luta constante dos sertanejos que sobreviviam mediante as
condições de miséria, os desmandos do coronelismo, o cangaço e as relações de trabalho
opressoras.
As obras escritas na segunda geração possuíam como eixo central o regionalismo e as
questões sociais relacionadas à vida sertaneja, o que representava uma tendência literária,
ideológica e estética marcante dos escritores daquela época. Os romances intitulados da
geração de 30 possuíam um viés neorrealista, ao denunciarem de maneira verídica as
problemáticas sociais e políticas, ao mesmo tempo em que sobrepõem questões relacionadas
ao “eu” e o mundo exterior.
A obra São Bernardo é um dos romances mais emblemáticos de Graciliano Ramos,
publicado em 1934. Trata de um romance narrado em primeira pessoa que relata a ascensão e
o declínio do fazendeiro Paulo Honório, por sua vez, um homem do sertão de Alagoas que
possui uma personalidade rude e seca, caracterizando-se pela ganância, ambição e a busca
incessante pelo poder econômico a qualquer custo. No decorrer de sua existência, aparece
Madalena, uma professora por quem nutre um interesse, enxergando-a como uma potencial
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esposa, inclusive para ser mãe de seu herdeiro. Depois de uma vida destruída pelo ciúme
doentio e tomada pela angústia, Madalena comete suicídio.
Após a morte da esposa, a vida de Paulo Honório entra em um contínuo e constante
processo de ruína. Ele perde gradativamente os funcionários de sua fazenda “São Bernardo” e
os amigos, que antes frequentavam sua casa, desaparecem, atravessando um período de
decadência financeira e abandono. Sobram-lhe apenas a fazenda São Bernardo que sempre foi
a sua maior obsessão de posse e as lembranças de uma vida agreste que o perturbam e o
desolam em solidão. Tais fatos fazem Paulo Honório refletir sobre a prepotência, a crueldade
e a ganância que direcionaram toda a sua vida. A história encerra com uma declaração de
angústia, repleta de melancolia, amargura e solidão.
Dentre os célebres escritores da segunda geração modernista como Rachel de Queiroz,
José Lins do Rego e Jorge Amado, Graciliano Ramos destacou-se por possuir um estilo
inconfundível e único, detentor de uma linguagem objetiva, clara e concisa, não exibindo a
eloquência e a verborragia tão frequentes entre os modernistas de sua época. Segundo
Brunacci (2008, p. 94)
A linguagem é seca, lacônica, comprimida, reduzida ao essencial, como grande parte
da crítica já escreveu. É a linguagem da escassez que de tão grande - escassez chega a ser excessiva e hiperbólica.

A escrita de São Bernardo, desta forma, é a típica graciliana. Além de possuir uma
linguagem enxuta e objetiva, pouco se atém à descrição da paisagem e devaneios,
desprendendo-se da exacerbação modernista, apresentando uma narrativa que reflete a
sequidão e a dureza do sertão.
Com base nos elementos presentes na narrativa, objetivamos, através deste artigo, refletir
sobre a visão em torno da metaliteratura na obra, as relações sociais de poder e a visão de
escrita, elementos fundamentais na construção de sentido em São Bernardo. Para realizar tal
análise, tomaremos como base as funções da linguagem de Roman Jakobson, enfocando a
função metalinguistica, os estudos de Roland Barthes da obra Crítica e Verdade referentes a
literatura e metalinguagem. No que concerne à produção do autor, nossa fundamentação se
valerá da obra Ficção e Confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos de, Antonio Candido,
Literatura em campo minado:a metalinguagem em Graciliano Ramos e a tradição literária, de
Marcelo Magalhães, O mundo à revelia de João Luiz Lafetá.
Compreendemos que o romance São Bernardo, por se tratar de uma obra de grande
relevância para a produção do meio literário nacional, já foi extensivamente analisada e
discutida. Entretanto, ainda são poucos os estudos que abordam esta obra no campo da
metaliteratura e da reificação. Dessa maneira, consideramos que podemos contribuir
razoavelmente para que se efetuem re(leituras) e interpretações diferenciadas do autor.
2- METALINGUAGEM NA OBRA LITERÁRIA
A metalinguagem caracteriza-se por ser um campo de estudo que reflexiona sobre a
língua em si, examinando as suas próprias estruturas internas e funcionamento. Segundo
Jakobson, esse fenômeno linguístico ocorre “quando se fala sobre falar”, ou seja, quando
uma pessoa conversa com outra a respeito do significado/sentido de determinada expressão.
Haroldo de Campos trata a metalinguagem como uma ciência que discute ou analisa outra
linguagem, portanto a crítica poética e literária constituem-se desta forma, por serem
discursos pautados na análise de outros discursos.
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Para Barthes, a lógica nos ensina a distinguir a linguagem objeto da metalinguagem .A
linguagem objeto é a própria matéria colocada sob ótica da investigativa lógica, enquanto a
metalinguagem é impreterivelmente artificial, pelo qual se leva adiante essa investigação.
Assim, este é o papel da reflexão lógica, a possibilidade de apresentar em uma linguagem
simbólica(metalinguagem) as relações de uma língua real (linguagem objeto).
Durante séculos os escritores não imaginavam que fosse plausível considerar
a literatura como uma linguagem, submetida como qualquer outra linguagem à distinção
lógica: a literatura nunca refletia sobre si mesma, nunca se fracionava em objeto,
concomitantemente olhante e olhado, ou seja, ela falava, mas nunca sobre si. Posteriormente,
a literatura começou a se conceber como dualidade objeto, e olhar sobre esse objeto, literatura
instrumento e metaliteratura.
(...) A literatura finge destruir-se como linguagem objeto sem se destruir como
metalinguagem, e onde a procura de uma metalinguagem se define em última
instância como uma nova linguagem objeto,daí decorre que nossa literatura é há
vinte anos um jogo perigoso com sua própria morte, isto é um modo de vivê-la: ela é
aquela heroína ranciniana que morre de se conhecer mas vive de se procurar.”
(Eriphile em Iphigénie – BARTHES, 2003,p.28)
Para BARTHES (2003) a linguagem literária nunca aponta o mundo, aponta a si
própria: “O escritor concebe a literatura como fim,o mundo a devolva como meio; e é nessa
decepção infinita que o escritor reencontra o mundo (...)”. Dessa maneira pode-se
compreender que a literatura propaga-se como
4

-A METALITERATURA NA CONSTRUÇÃO DA
NARRATIVA DE SÃO BERNARDO

São Bernardo inicia-se como um projeto de livro que seria comercializado por seu
autor e narrador Paulo Honório, na tentativa de tornar a suposta obra mais interessante,
rentável e esteticamente enriquecida. Como não possuía instruções que o embasassem para tal
feito, analisa a possibilidade de realizar uma divisão do processo de escrita da história,
conforme observamos no trecho abaixo:
Antes de iniciar o livro imaginei-o construí-lo pela divisão do trabalho(...) Padre
Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas; João Nogueira aceitou a
pontuação, a ortografia e a sintaxe; prometi ao Arquimedes a composição
tipográfica; para a composição literária convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim.
redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos
de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria meu nome na capa.
(RAMOS,2014,p.07)

Cabe, assim, a cada amigo uma parcela de colaboração na constituição do livro o qual
logo são dedutivos a formação acadêmica e o papel social desempenhados por cada
colaborado.
Nos dois capítulos iniciais, temos a reflexão do narrador a respeito da concepção do
fazer literário, explicitando a metaliteratura no romance. Paulo Honório pondera alternativas e
considera qual seria a melhor maneira de contar as suas táticas e dispositivos para ser único e
legítimo proprietário de São Bernardo. No decorrer dos capítulos preliminares, ainda
considerando como sucederia a narração, Paulo Honório muda radicalmente sua ideia de
divisão e passa a conceber a obra em consonância com seus desejos e anseios imediatos.
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Abandonei a empresa, mas um dia destes ouvi novo pio da coruja- e iniciei a
composição de repente, valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se
isto me traz qualquer vantagem,direta ou indireta.(RAMOS 2014,pág 11)

Em dois planos paralelos de narrativa, podemos perceber o desvelamento da
metaliteratura e a imbricação com a construção do enredo. A presença da metaliteratura é
evidente nos primórdios da obra, como já foi explicado anteriormente, e é latente durante todo
o desenvolvimento da história, a medida que Paulo Honório delibera a escrita de sua vida em
retrospecto e se coloca como narrador personagem, já temos assim, a configuração de
metaliteratura, pois o narrador relata sua vida e medita sobre suas ações passadas perante o
livro destinado a descrever suas realizações “memoráveis” e indecorosas.
Continuemos. Tenciono contar minha história. Difícil talvez deixe de mencionar
particularidades úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis. Também pode ser
que, habituado a tratar com matutos, não confie suficiente na compreensão dos
leitores e repita passagens insignificantes. De resto isto vai arranjado sem nenhuma
ordem como se vê.Não importa.Na opinião dos caboclos que me servem, todo
caminho dá pra venda.(RAMOS,2014,p.12)

Ao tratarmos dessas memórias, desvelamos um narrador personagem que discorre
sobre sua trajetória de vida recapitulando os momentos por ele vividos, imerso em lembranças
e distanciado do tempo. Ziguezagueia entre o presente (como enunciador) e o passado (como
enunciado). Desta forma Paulo Honório configura-se como um narrador que possui três
facetas: é “autodiegético” – porque relata as suas experiências de vida colocando-se no papel
principal, é personagem protagonista dos seus relatos; “interdiegético” – porque refere-se a si
como personagem participativo dos fatos que compõem a história; e “extradiegético” –
porque é quem conta todo o ocorrido, levando o leitor a acreditar que este é o único portador
de toda a verdade.
Todos estes artifícios acarretam uma narrativa que não possui linearidade de tempo no
desvencilhar de suas peripécias, pois em se tratando de lembranças a ordem dos fatos fica a
encargo da memória do narrador, que pode ou não, apagar fatos e contar-nos somente aquilo
que lhe for conveniente e o que achar necessário.
Procuro recordar o que dizíamos.Impossível.As minhas palavras ,reprodução
imperfeita de fatos exteriores , e as dela tinham alguma coisa que eu não consigo
exprimir .Para senti-las melhor,eu apagava as luzes,deixava que a sombra nos
envolvesse
até
ficarmos
dois
vultos
indistintos
na
escuridão.(RAMOS,2014,p118)

O enredo desenvolve-se a partir de um monólogo repleto de digressões, o qual
constatamos em alguns capítulos da obra em Paulo Honório. Tomado por devaneios, transita
entre a solidão que se encontra no ato da escrita e em algum perturbado instante do passado,
transpassando a realidade e se com fundindo as lembranças da fazenda, como uma projeção
nítida e palpável,
O tique taque do relógio diminui, os grilos começam a cantar.E Madalena surge do
lado de lá da mesa.Digo baixinho: - Madalena! A voz dela me chega aos
ouvidos,Não ,não é aos ouvidos.Também ja não a vejo com os olhos. Estou
encostado à mesa, as mãos cruzadas.Os objetos fundiram-se,e não enxergo sequer a
toalha branca. -Madalena… A voz de Madalena continua a acariciar-me.Que diz
ela? (...) (RAMOS,2014,p 118)
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Ao se desvencilhar da narrativa, na sucessão dos fatos, percebe-se que pouco a pouco
o narrador vai cedendo espaço a um monólogo interior. Claramente evidenciando, já nos
últimos capítulos da obra, um fluxo de consciência misturado à irrealidade e ao fracasso
pessoal, amalgamado ao vazio e à escuridão do espaço.
A narrativa áspera de um homem que se fez na brutalidade e hesita ante a confissão
vai aos poucos ganhando contornos mais macios, entrando pela pesquisa do próprio
espírito, até atingir uma eloquência pungente (CANDIDO,201 p.45)

4-A VISÃO DE ESCRITA E A REIFICAÇÃO EM SÃO BERNARDO
Ao apreciarmos a escrita de São Bernardo, deparamo-nos com a praticidade e a
objetividade das palavras de seu narrador, característica importante ressaltar que provém da
personalidade de Paulo Honório e se reflete na construção estética da narrativa. Homem
agreste de alma agreste, como este mesmo se define já nos últimos capítulos da obra : "A
culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste". Não
lhe caberia um discurso rebuscado com vocabulário erudito, mas algo que condissesse com a
sua postura de homem empreendedor, perspicaz, que desde sempre foi maltratado pela vida e
que iria até as últimas consequências até possuir a fazenda que tanto estimava.
A verdade é que nuca soube quais foram os meus atos bons e quais foram maus. Fiz
coisas boas que me trouxeram prejuízo; fiz coisas ruins que me deram lucro. E como
sempre tive a intenção de possuir as terras de S. Bernardo, considerei legítimas as
ações que me levaram a obtê-las (RAMOS,2014,p.39)

O caráter de Paulo Honório não é um mistério para seus leitores, pois revela-se quase
por completo ao desdobrar da trama, permitindo-nos conhecê-lo como o homem que é, sem
escrúpulos, provido de uma personalidade forte e dominante, que pouco se atém ao
semelhante e que busca sempre, em primeiro lugar, benefícios próprios.
Há algum mistério no outro, cujo pensamento é muito difícil de alcançar. Mas e daí?
O que importa é que ele sirva ao nosso propósito. Se não serve, se vira alguma coisa
complicada demais, é preciso anulá-lo ou, no limite, eliminálo.(BUENO,2006,p.607)

Seu propósito era legitimar-se dono da propriedade São Bernardo e, para isso,
utilizava-se dos outros como forma de conseguir seu intento. Quando percebia que algo ou
alguém escapava de seu domínio, ou não lhe traria nenhum retorno, posicionava-se em um
patamar superior, para então descartá-lo. No percurso dessa conquista, tornam-se perceptíveis
três possibilidades de reificação do outro: como é o caso do Casimiro Lopes, que por possuir
serventia é usado por Paulo Honório; o Luís Padilha, anulado; e o Mendonça que foi
necessário eliminá-lo.
Logo que o legítimo dono da fazendo falece e ela torna-se posse de Luís Padilha, até
então o único herdeiro, Paulo Honório trata logo de se aproximar. Sabedor de que a fazenda
possuía poucos recursos, estava em situação de decadência, e o seu novo proprietário que
pouco conhecia o agronegócio. Com todos esses infortúnios, seria então fácil anulá-lo.Foi
assim que Paulo Honório emprestou-lhe dinheiro e incentivou-o a investir tudo em uma
plantação que não vingaria e não vingou. Já sem ter onde buscar recursos e devendo uma
quantia muito grande referente a empréstimos e jogos, Padilha sufocado pelas dívidas, foi
obrigado a passar a tão valiosa posse de seu único usufruto, para as mãos gananciosas de
Paulo Honório por um valor bem menor do que ela valia.
Com relação a Mendonça, a situação apresenta alterações. A personagem não poderia
ser usada como o Marciano e nem anulada como o Padilha. Não era uma pessoa inepta, ligada

879

sentimentalmente a São Bernardo, mas tratava-se de um homem inescrupuloso, tal como
Paulo Honório. Anulá-lo não seria o suficiente, uma vez que apresentava uma forte ameaça
aos seus dotes, que jamais aceitaria os avanços da fazenda nas terras que lhe pertenciam, e
como isso era algo que escapava do controle de Paulo Honório, a única medida a ser tomada
era eliminar os riscos e o prenúncio que ele indiciava ser. “Na hora do crime eu estava na
cidade, conversando com o vigário a respeito da igreja que pretendia levantar em S.Bernardo.
Para o futuro, se os negócios corressem bem”(RAMOS,2014,p. 40)
O cenário do entorno de Paulo Honório se submete a seus mandos e desmandos. A
relação de poder que ele estabelece com o outro, coloca-o em posição superior, reduzindo o
outro a si mesmo. Dono das terras de São Bernardo, passa a ser senhor e a compor a classe
dominante que oprime e explora a classe dominada, explicitando traços marcantes do sistema
capitalista. Para Paulo Honório, as pessoas não possuem valor se não o econômico.Toda e
qualquer ação em relação ao outro, seja boa ou má, só possui fins lucrativos, tudo passa a
contar, primordialmente, como uma mercadoria que pode ser trocada por um valor
estimável.
Empossado de bens, após tirar a fazenda do estado de falência em que se encontrava,
desponta em Paulo Honório a indispensabilidade de que no futuro um homem tão forte e
destemido como ele, administre as suas terras do mesmo modo dando continuidade a sua
fortuna. É nesse instante menciona-se na história a possibilidade de unir-se a alguém em
matrimônio, não porque havia necessidade de amar alguém, mas pelo fato de que a fazenda
São Bernardo precisaria de um herdeiro.
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum
rabo de saia me provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre
me pareceu que uma mulher é um bicho esquisito, difícil de governar.A que eu
conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia também conhecido a
Germana e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois,
inclinado para nenhuma: o que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as
terras de São Bernardo. (RAMOS,2014,p.59)

Em função desse desejo de possuir um herdeiro, vê em Madalena a candidata perfeita
para esse “encargo”. Órfã de pais muito cedo, criada pela tia com muitas dificuldades, ainda
se encontrava em uma situação adversa. Assim, um casamento bem sucedido, seria para a
jovem um escape daquela vida desprovida que levava. A proposta de casamento ao ver do
fazendeiro, parecia-lhe um ótimo negócio. Madalena além de dar-lhe um filho, poderia
também ser professora da escola em que ele foi forçado a fundar para os filhos de seus
funcionários. Felizardo então, solucionaria dois problemas de uma só vez.
Madalena, distintamente do que se esperava não podia ser dominada, apresenta-se
como uma mulher humanitária e dotada de leves ideais socialistas. Contrariando as
expectativas do fazendeiro de uma mulher submissa como os demais, “uma boneca da escola
normal” como costumava pensar, a esposa fugia absolutamente da posse de seus domínios,
guiada por sua ética e moral, agia de acordo com suas crenças, divergindo continuamente das
decisões do marido. Fato que encoleriza Paulo e dessa irritação nascem a desconfiança e o
ciúme obsessivo, o que levam Madalena a cometer suicídio.
Diferente dos outros, não foi possível dominá-la. Havia também a opção elimina-la,
como costumeiramente fazia com os que fugiam do seu controle, mas não o fez. Não era
possível anulá-la facilmente, porque Paulo Honório não possuía nenhuma autoridade sobre o
comportamento e as atitudes da esposa, até a sua morte foi uma escolha que ela mesma fez.
Depois da morte de Madalena, nada mais restou naquele lugar. Pouco a pouco alguns
empregados foram se dispersando e indo embora, como o seu Ribeiro, que não possuía
motivo para continuar trabalhando em São Bernardo e D. Glória que também despede-se e
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toma partido de sua vida. A fazenda outra vez começa a ruir e junto dela Paulo Honório.
Inebriado com todas as lembranças e repleto de melancolia, nada mais lhe resta das suas
posses, a não ser a escrita.
As razões que levam Paulo Honório a escrever um livro nada mais são que a obtenção
de lucros e a possibilidade de reerguer seu patrimônio financeiro. Para tal, se apossa da arte
para torná-la uma fonte de renda, comercializá-la como qualquer outro produto de sua
fazenda. A visão de escrita que o narrador possui descaracteriza-a como literatura, reificando
o ato de escrever, reduzindo-o apenas ao “provável” retorno financeiro, sem preocupação com
a estética ou linguagem utilizada, como podemos observar no trecho: “ As pessoas que me
lerão, terão pois a bondade de traduzir isto em linguagem literária, se quiserem.Se não quiser
pouco se perde.Não pretendo bancar o escritor. É tarde para mudar de profissão(...)”
(RAMOS,2014,p. 13)
O ato de reificação consiste em transformar uma ideia em coisa, objetificando
conceitos abstratos em realidade material. Nos estudos marxistas, o ato de reificar caracterizase por uma maneira particular de alienação, marcante no processo de produção capitalista.
Concebe a objetificação das relações humanas, marcante do capitalismo lucrativo. Essa
nuance da reificação fica explicita no desenvolvimento do enredo de São Bernardo, a medida
que o narrador mantem suas relações sociais guiadas apenas pelo intento lucrativo e a
possibilidade de ganho material.
A reificação é contundente em todo o processo narrativo, é um fio condutor para o
desenvolvimento e compreensão dos fatos contados. A escrita é objetificada desde o inicio, é
explicito o intento comercial que direciona a escritura da obra e ao final o narrador perpetua o
ato de reificar, mostrado-se arrependido de alguns atos ligados à morte de Madalena porém,
incapaz de transformar sua concepção de “coisificar” tudo que o rodeia. O oficio temporário
de escritor significa para Paulo Honório um recurso para retomar a posse e atingir lucros.
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra São Bernardo é uma das grandes representações do acervo literário nacional,
assim, como é modelo do que foi a Geração de 30 e as questões que permeavam esses anos de
sequidão e escassez nordestina. Seu valor é inquestionável, não só pela forma como a
temática é abordada, como pelos valores que compuseram sua construção estética, desde a
narrativa metaliterária, que diz respeito aos aspectos referentes à linguagem,
refletindo indubitavelmente sobre as características marcantes do narrador protagonista, até o
prestígio da construção de um narrador atemporalizado, que permeia entre o passado e o
presente, de forma a fundir os dois tempos, transcendendo as lembranças de uma vida que só
lhe trouxe solidão e angústias.
A obra graciliana em questão apresenta uma força intimista que invade São Bernardo em
seus últimos capítulos por meio de Paulo Honório e suas reflexões. Graciliano Ramos diferese da estética literária usual da Geração de 30 fazendo uso de uma escrita enxuta, direta e
inovadora.
Outro aspecto que desperta o olhar são as relações sociais presentes no
romance, já que o narrador as conduz em consonância com os preceitos capitalistas, à medida
que Paulo Honório busca obter vantagem em todas as situações, demonstrando-se
inescrupuloso ao subjugar, anular e eliminar outros personagens. Essa abordagem já
rememora a “preocupação social” do autor em mostrar como o Capitalismo subjuga e reduz o
indivíduo em seu meio sociocultural.
Considerando o estudo da obra supracitada, conclui-se que São Bernardo apresenta uma
fonte inesgotável de pesquisa e interpretações. O presente artigo teve por objetivo fazer uma
análise pelo viés da metaliteratura e da reificação, aspectos que são essenciais na composição
estética, ideológica e literária do romance.
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Resumo
Os concursos públicos afetam a vida de milhões de brasileiros que, na condição de
candidatos, submetem-se a diferentes certames, nos quais muitas vezes são solicitadas
produções textuais. Na falta de qualquer normatização oficial e de uma quase inexistente
discussão acadêmica sobre essas propostas, a esfera dos concursos parece ainda ser um locus
de concepções reacionárias, em que o texto é visto como objeto para mensurar aspectos
gramaticais ou, quando muito, textuais, de forma a selecionar os candidatos que erram menos.
Assim, as discussões acadêmicas sobre os gêneros do discurso (BAKHTIN, [1952-1953]) e a
busca por entender a escrita como uma prática de letramento situada (KLEIMAN, 2006)
passam ao largo do que tem sido apresentado e cobrado dos sujeitos que aspiram a vagas no
serviço público. Em face desse cenário, apresentamos neste trabalho algumas das
considerações a que temos chegado no desenvolvimento da pesquisa de Iniciação Científica
“A escrita em concursos públicos: analisando práticas e crenças.”, através da qual temos
investigado diferentes concursos, compilando propostas de redação, observando quais são os
tipos de texto (MARCUSCHI, 2002) ou gêneros discursivos solicitados, e examinando como
essas propostas solicitam a escrita dos candidatos.
Palavras-chave: Produção textual. Concurso público. Gêneros.
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, os concursos públicos afetam diretamente a vida de milhares de cidadãos,
que se submetem, na condição de candidatos, a diferentes certames, nos quais muitas vezes
são solicitados produções textuais. Apesar disso, além de poucas serem as discussões
acadêmicas que abordam essas propostas, ainda falta uma normatização oficial, o que acaba
dando espaço para concepções tradicionais nesses concursos, em que o texto é visto como
objeto de aplicação de regras gramaticais ou, quando muito, textuais, de forma a selecionar os
candidatos que erram menos. As investigações acadêmicas sobre os gêneros do discurso
(BAKHTIN, 2003 [1952-1953]) e a busca por entender a escrita como uma prática de
letramento situada (KLEIMAN, 2006) passam, em geral, ao largo do que tem sido
apresentado e cobrado dos sujeitos que aspiram a vagas no serviço público.
Diante dessa realidade, desenvolvemos uma pesquisa de Iniciação Científica, “A
escrita em concursos públicos: analisando práticas e crenças”, através da qual temos
examinado diferentes concursos, compilando propostas de redação, observando quais são os
tipos de texto (MARCUSCHI, 2005 [2002]) ou gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003 [19521953]) solicitados e analisando como essas propostas solicitam a escrita dos candidatos. Neste
artigo, apresentamos alguns resultados dessa pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os gêneros do discurso são fundamentais para qualquer campo de utilização da língua,
pois a linguagem humana apenas se realiza por meio de enunciados, os quais, enquanto “tipos
relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003 [1952-1953], p. 262), configuram
padrões típicos que orientam a comunicação. Para a comunicação, seja oral ou escrita, o
falante sempre utiliza algum gênero que atenda à situação social em que está inserido, às
expectativas dos interlocutores, buscando chegar aos efeitos de sentido que almeja.
Segundo Marcuschi (2005 [2002]), os gêneros são construídos historicamente e estão
totalmente ligados à vida cultural e social. Desse modo, como a sociedade está em constante
processo de mudança, os gêneros vão concomitantemente se modificando para atender às
novas demandas sociais. Bakhtin (2003 [1952-1953]) sublinha justamente essa extrema
heterogeneidade dos gêneros discursivos, que vão desde simples diálogos orais íntimos até
grandes manifestações científicas e literárias.
É importante destacar dois fatos a respeito dos gêneros. O primeiro: eles não são
estáticos e imutáveis; pelo contrário, sempre estão se modificando para atender às situações
comunicacionais, daí sua grande variedade. Segundo: os gêneros do discurso não surgem do
nada, mas a partir de outros já existentes que, devido às necessidades comunicativas, sofrem
uma “transmutação”, assim como constata Bakhtin (1997 apud MARCUSCHI, 2005 [2002]).
Diante da importância dos gêneros discursivos não para linguagem e, portanto, para a
vida, uma distinção se faz essencial neste trabalho: a diferença entre “gênero discursivo” e
“tipo textual”. Muitas vezes essas duas noções são usadas de forma equivocada por
professores, concursos e livros didáticos, que não observam a diferença entre essas duas
concepções. Tal distinção é apontada por Marcuschi (2005 [2002], p. 22) como “fundamental
em todo o trabalho com a produção e a compreensão textual”.
Os tipos textuais são, segundo Marcuschi (2005 [2002]), sequências definidas por
propriedades linguísticas intrínsecas, por aspectos sintáticos, tempos verbais, relações lógicas.
Os tipos de textos não são muito variados, sendo os mais comuns a narração, a descrição, a
argumentação, a exposição e a injunção. Como são sequências, em um único texto pode haver
vários tipos textuais distintos, que se relacionam, fazendo com que o texto seja
tipologicamente heterogêneo. Já gênero discursivo é uma noção mais ampla, que não se
restringe à materialidade do texto, “pois se realizam em situações sociais e históricas,
discursivas portanto, que os determinam totalmente” (MACIEL; SILVA, 2015, p. 199).
Segundo Bakhtin (2003 [1952-1953]), os gêneros são determinados tipos de
enunciados relativamente estáveis, definidos e constituídos por conteúdo temático, estilo e
construção composicional próprios. Como dito anteriormente, diversos são os gêneros
discursivos, diferente dos tipos textuais que são mais restritos. Exemplos de gêneros seriam:
carta, requerimento, atestado médico, artigo científico, sentença penal, etc.
Em suma, os tipos textuais são sequências mais definidas por aspectos formais,
enquanto os gêneros, apesar de não se desprezar a forma, são mais ligados a aspectos sóciocomunicativos e funcionais.
Embora distintos, esses dois elementos se relacionam, pois os gêneros podem realizar
em sua materialização diferentes tipos de textos, ou seja, um só gênero pode ser
tipologicamente variado. Por exemplo, um boletim de ocorrência policial pode conter a
“narração” e a “descrição”. Da mesma forma, um único tipo textual pode aparecer em
diversos gêneros, como a “descrição”, que pode estar presente em uma bula de remédio, em
um romance, em um artigo cientifico, etc. Segundo Marcuschi (2005 [2002], pág. 27), as
sequências tipológicas são “uma malha infraestrutural do texto”, enquanto os gêneros “são
uma espécie de armadura comunicativa geral preenchida por sequências tipológicas de base
que podem ser bastante heterogêneas mas relacionadas entre si”.
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Muitos confundem tipo textual com gênero discursivo, como, por exemplo, quando se
solicita que um aluno, ou candidato, escreva uma dissertação, uma descrição, uma narração.
Na verdade, possivelmente nesse caso, solicita-se que o escrevente rediga um gênero
predominantemente dissertativo, descritivo ou narrativo. Todavia nomear um gênero
discursivo como “dissertação” pode não ser totalmente adequado, tendo em vista que no texto
podem aparecer sequências narrativas e descritivas, por exemplo. Em uma dissertação escolar,
considerada um gênero discursivo por Côrrea (2010), certamente haverá sequências
narrativas, quando o escrevente, por exemplo, rememora historicamente fatos que levam a
atual questão levantada (“reforma agrária”, por exemplo), descritiva, ao detalhar o quadro
atual, e argumentativa, ao propor uma solução.
Mais relevante, porém, que a própria distinção entre tipos textuais e gêneros
discursivos, é entender que estes são realizações discursivas situadas, ou seja, são textos, orais
ou escritos, realizados em contextos específicos, por locutores determinados, que ocupam
posições discursivas únicas em dado momento da vida (BAKHTIN, [1919/1921]).
3 ANÁLISE DOS DADOS
No levantamento de propostas de escrita de concursos públicos, realizado no âmbito
do PIBIC “A escrita em concursos públicos: analisando práticas e crenças”, foram compiladas
noventa e quatro propostas de produção textual, tanto de nível superior como de nível médio,
que ocorreram entre 2011 e 2015.
Tabela 1 – Nível do concurso e número de propostas de produção textual
Nível do concurso

Número de provas selecionadas

Superior

54

Médio

40
Fonte: Dados da pesquisa.

Interessante pontuar que, inicialmente, pretendíamos elencar 50 propostas de cada
nível, mas se mostrou bem mais difícil encontrar concursos de nível médio que solicitassem
produção textual. Desse modo, podemos inferir que possivelmente haja uma crença de que
para os cargos de nível médio não seja necessário, ou não seja tão necessário, o domínio da
escrita.
Sublinhamos, ainda, que as propostas de nível superior são divididas em: 26 de âmbito
federal e 28 de âmbito regional. Das de nível médio: 17 são de âmbito federal e 23, regional.
No geral temos:
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Tabela 2 – Abrangência do concurso
Número de provas
Nível do concurso

Âmbito do concurso

selecionadas

Federal

26

Superior

Regional

28

Médio

Federal

17

Regional

23

Fonte: Dados da pesquisa.

Importante ressaltar que todas as propostas de âmbito regional, tanto de nível superior
como de nível médio, foram selecionadas de modo que houvesse uma equivalência no número
de propostas por região do país. Assim, das 28 de nível superior regional, 5 são do Nordeste
(NE), 5 do Sul (S), 6 do Sudeste (SE), 6 do Norte (N) e 5 do Centro-Oeste (CO). Das 23 de
nível médio regional, 6 são do NE, 4 do Sul, 6 do SE, 4 do Norte e 4 do CO. Mesmo sem a
exatidão, os números de propostas por região é bastante próximo.
A partir de todas as propostas analisadas, ilustramos a tabela a seguir com os tipos
textuais ou gêneros discursivos distintos que foram solicitados aos candidatos:
Tabela 3 – Tipos textuais ou gêneros solicitados
Tipos de texto ou gêneros discursivos
solicitados

Frequência

Dissertativo - argumentativo

26

Dissertação

6

Dissertativo

28

Artigo de opinião

3

Ofício

1

Texto opinativo

1

Texto

3

Questão discursiva

8

Texto em prosa

1

Redação expondo seu ponto de vista

1
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Argumentativo

1

Expositivo – argumentativo

1

Parecer

4

Resumo

1

Discorra sobre

1

Explanação

1

Plano de trabalho

1

Estudo de caso

4

Descreva

1

Sentença Cível

1

Fonte: Dados da pesquisa.

Seguindo a perspectiva de Marcuschi (2005 [2002]) para “tipos textuais” e de Bakhtin
(2003 [1952-1953]) para “gêneros discursivos”, consideramos como “tipos textuais”:
dissertação, texto dissertativo, texto dissertativo-argumentativo, texto argumentativo, texto
expositivo-argumentativo, texto, texto opinativo, questão discursiva, texto em prosa, “redação
expondo seu ponto de vista”, “descreva” e “discorra sobre”. Consideramos como “gêneros”:
resumo, explanação, sentença cível, artigo de opinião, ofício, parecer, plano de trabalho e
estudo de caso. Assim, das propostas analisadas foram solicitados 12 tipos textuais e 8
gêneros distintos.
Quando consideramos dissertação, texto dissertativo, texto dissertativo-argumentativo,
texto argumentativo, texto, texto opinativo, questão discursiva, texto em prosa e texto
expositivo-argumentativo como tipos textuais, entendemos que esses textos podem se
configurar principalmente por sequências tipológicas dissertativas, argumentativas ou
expositivas. Provavelmente, na concepção dos formuladores das propostas, esses textos não
chegam a se configurar como gêneros, na medida em que apenas cumprem um papel
avaliativo, mas não tem correspondentes práticos na vida real. Já resumo, explanação,
sentença cível, artigo de opinião, ofício, parecer, plano de trabalho e estudo de caso,
consideramos como gêneros discursivos, pois são textos que têm correspondentes no mundo
real. Ou seja, em situações práticas e situadas, alguém pode escrever um parecer ou um ofício,
com uma finalidade específica para um público determinado, a fim de cumprir um propósito
comunicativo real e relevante. Em alguns casos a proposta nem mesmo nomeia o tipo de texto
ou gênero solicitado, indicando apenas que o candidato escreva: “descreva”, “discorra sobre”,
“exponha seu ponto de vista”.
Analisamos também a relação entre o cargo pretendido com os tipos textuais ou
gêneros solicitados e com o tema proposto. Dados nas tabelas a seguir:
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Tabela 4 – Tipos textuais ou gêneros relacionados ao cargo
Tipos textuais ou gêneros relacionados ao cargo
Sim

9

Não

84

Talvez

1

Fonte: Dados da pesquisa.

Dessa tabela 4, percebemos que predominantemente os concursos exigem dos
candidatos tipos textuais ou gêneros com os quais possivelmente eles nunca entrarão em
contato quando foram exercer o cargo pretendido. Por exemplo, a proposta abaixo de um
concurso público para o cargo de Agente Penitenciário de nível médio regional que cobrou
dos candidatos um texto dissertativo. Esse tipo textual não possui nenhuma relação com o
cargo pretendido, pois, provavelmente, um agente penitenciário, no exercício de sua função,
nunca escreverá um texto dissertativo. Na verdade, é bastante incomum alguém escrever um
“texto dissertativo” na vida, a menos que seja na escola, quando o texto é mais visto como um
exercício para treinar a escrita ou auferir o domínio da norma padrão, sem preocupação
efetiva com qualquer prática significativa de comunicação.
Imagem 1 – Proposta de redação

Fonte: Concurso Público da Secretaria de Estado de Justiça e de Administração
Penitenciária do Maranhão – 2013.

Em contraposição a essa situação, há alguns poucos casos em que o tipo textual ou
gênero tem relação com o cargo pretendido. Por exemplo, o concurso de nível superior federal
para o cargo de Juiz Federal Substituto em que foi cobrado o gênero sentença cível. Nesse
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concurso, o gênero possui relação com o cargo pretendido, pois provavelmente, no exercício
de sua função, o juiz precisará escrever sentenças cíveis.
Imagem 2 - Proposta de redação

Fonte: Concurso Público do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – 2015.
Outro aspecto considerado na pesquisa foi a relação dos temas solicitados aos
candidatos com sua futura atuação profissional.
Tabela 5 – Tema relacionado ao cargo
Tema relacionado ao cargo
Sim

54

Não

36

Talvez

3

Em parte

1

Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação à tabela 5, podemos perceber que há uma preocupação dos concursos em
elaborarem propostas de redação em que o tema se relacione com os cargos pretendidos. Um
exemplo, exposto abaixo, foi o concurso público realizado em 2013, de nível médio federal,
para provimento do cargo de Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária em que o tema, a
ser inferido pelo candidato, foi “o surgimento e papel das agências reguladoras, em especial
ANVISA”. Esse tema está diretamente relacionado à esse cargo.
Imagem 3 - Proposta de redação

Fonte: Concurso Público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2013.

889

Apesar da maior parte dos concursos preocuparem-se em relacionar o tema ao cargo,
ainda é considerável o número dos que não se preocupam em fazer essa relação. Por exemplo,
o concurso público, exposto abaixo, para o cargo de Analista Judiciário na área
administrativa, de nível superior regional, em que foi proposto aos candidatos o tema “A
dinâmica das relações pessoais diante da remodelação das áreas coletivas e dos espaços
privados”. Esse tema pouco tem a ver com o cargo pretendido.
Imagem 4 - Proposta de redação

Fonte: Concurso Público do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – 2013.

Concluímos, a partir dessa análise, que os concursos públicos, em geral, já se
preocupam em elaborar propostas de produção textual nas quais os temas possuam relação
com a área de atuação que o candidato está se submetendo. Porém os tipos textuais ou
gêneros solicitados ainda não seguem essa lógica, sendo comum ser cobrado dos candidatos
tipos de texto ou gêneros que possivelmente, no exercício da função do cargo pretendido,
jamais utilizarão. Uma justificativa plausível para essa realidade é a de que, como podemos
ver na Tabela 3, os concursos públicos ainda cobram muito textos dissertativos, o qual, na
vida real, é um tipo textual que quase ninguém utiliza.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As propostas de produção textual nos concursos públicos ainda são bastante falhas,
pois, apesar de, no que se refere ao tema, haver uma melhor equação, já que parte
considerável traz temas de interesse para a área de atuação dos futuros servidores públicos, os
concursos ainda cobram tipos de texto ou gêneros que em nada ou pouco se relacionam às
funções pretendidas. Dessa forma, fica o questionamento se realmente há a necessidade de
solicitar aos candidatos a escrita já que muitos profissionais, no exercício de sua função,
produzem pouquíssimos textos escritos e, para aqueles em que há a necessidade da escrita, a
maior parte dos concursos parece ignorar os tipos textuais ou gêneros que possivelmente os
candidatos terão que produzir quando assumirem o cargo pretendido.
Há uma maior cobrança de tipos textuais como dissertações, textos dissertativos e
textos dissertativos-argumentativos, que provavelmente esses profissionais nunca utilizarão
na vida real. Esse é o caso, dentre muitos outros, de um concurso público para provimento do
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cargo de Docente da Educação Infantil302 em que foi solicitado o tipo textual “dissertativoargumentativo”. Um professor da educação infantil utiliza vários outros tipos textuais ou
gêneros em sua profissão, como requerimento, diário escolar, carta aos pais, etc., porém o
concurso insiste em exigir um tipo textual que ele, possivelmente, nunca utilizará.
Nesses casos em que realmente há a necessidade de ser solicitada aos candidatos a
produção textual nos concursos públicos, o ideal é que houvesse uma reflexão daqueles que
formulam as propostas acerca de quais gêneros seriam mais adequados de serem cobrados,
pois, em geral, são solicitados de forma inadequada, escolhendo-se, muitas vezes, aqueles que
possivelmente os candidatos não utilizarão no exercício de sua profissão.
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A CONTRA-MEMÓRIA NARRATIVA EM AINDA ESTOU AQUI, DE
MARCELO RUBENS PAIVA
Iúna Gabriella Costa de Paiva303
Orientador: Professor Dr. Fabricio Flores Fernandes
RESUMO
O tema deste projeto tem por objetivo compreender a narrativa testemunhal em seu enlace com a Memória e a
História, na obra Ainda estou aqui (2015), de Marcelo Rubens Paiva. Estabelecida a questão principal, visa
também ao entendimento acerca das concepções da Memória, as características daquilo que se entende por
Narrativa de Testemunho, relacionar Memória e Testemunho; fazer inferências da relação entre a História e a
constituição da narrativa; conhecer o contexto especifico do Regime Militar brasileiro; e apontar representações
traumáticas, tais como: morte, tortura e desaparecimento político. A memória, portanto, a experiência que é
transmitida de geração em geração, cumprindo várias funções, uma delas é a social, na qual esta possui um papel
de testemunhar diante da História, assim transforma-se em testemunho, que na forma de obra literária, encontrase diante de um paradoxo: está sempre entre lembrar e esquecer. O testemunho é aquilo que se escreve (para isso
se ativam as lembranças) para esquecer. A Literatura encontra-se aqui em um limiar: o de uma nova
representatividade que está entre dois campos: o da subjetividade e o da realidade. O que permite afirmar que a
narrativa testemunhal é uma forma de ter acesso a um discurso que foi negado e/ou diminuído pela história que
se conhece por oficial.
Palavras-chave: Narrativa de Testemunho. Memória. História.

1 INTRODUÇÃO
Sabendo que “a História pesa sobre nós como um trauma” (GINZBURG, 1999, p.139)
é necessário visualizar a extensão disto sobre o sujeito que compõe a obra literária, no tocante
à narrativa testemunhal, a escrita é uma forma de desabafar, buscar a compreensão e resolver
os traumas, nunca resolvidos, que assolam a história do nosso país. Esse desabafo constitui a
função suprema da narrativa testemunhal, mesmo com o entendimento de que a linguagem
nunca será suficiente para descrever o trauma.
A necessidade de estudar a maneira como os períodos autoritários da história
influenciam na composição da obra literária é latente, visto que a fragmentação do sujeito faz
um paralelo à da estrutura das narrativas. Sobre a importância da pesquisa nessa área,
Ginzburg diz que:
é necessário o desafio de verificar como nas formas literárias, encontramos lapsos,
descontinuidades, contradições, subversões de convenções, rupturas com gêneros
tradicionais, questionamentos a respeito da capacidade comunicativa e expressiva da
literatura. (GINZBURG, 2010, p.136)

Para ele, muitos escritores brasileiros, inclusive alguns considerados canônicos para a
literatura nacional, como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, optaram por
romper paradigmas literários para “lidar com temas referentes a experiências de autoritarismo,
violência e opressão” (GINZBURG, 1999, p.135)
Assim, também, as obras que possibilitavam análises psicológicas individuais,
puderam através de um sujeito representar e escancarar aquilo que competia a um
determinado grupo dentro da sociedade. Segundo o autor:
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[...] Assim, no romance contemporâneo, [...] a ilusão é quebrada pela variação de
posturas do narrador, que introduz o leitor na construção do discurso ficcional. A
representação deixa de lado a “aparência de totalidade sem fissuras” e o conduz à
expressão da cisão das relações entre o sujeito e o mundo empírico
[SANSEVERINO: 1999,131-2]. (GINZBURG, 1999, p.136)

Umbach (2013, p.482) diz que “nesse contexto a proliferação de narrativas
memorialísticas e autobiográficas vem ao encontro da necessidade dos escritores de externar
experiências, muitas vezes humilhantes e traumáticas”. Portanto, colocar em discussão a
relação entre Literatura, Memória/Testemunho e História parte da necessidade de
compartilhar a experiência traumática, tirá-la da memória individual e jogá-la na memória
coletiva e possibilitar um redimensionamento do tema, oportunizando, inclusive um
reconhecimento histórico da existência desses fatos.
Nesse entendimento é cabível a compreensão de que a opção por uma narrativa que vá
de encontro a uma memória que é subjugada como real, acaba por tornar-se um instrumento
na luta no campo da memória, como acredita Ginzburg, daquilo já denominado por Roberto
Vecchi como contra-memória, que seria o resgate de histórias que passaram desapercebidas
ao longo da macro História.

Nesse compasso, Marcelo Rubens Paiva, autor da referida obra, escritor, dramaturgo,
músico, possui formação em jornalismo e atualmente é colunista no jornal O Estado de S.
Paulo, acaba por narra a contra-memória da história dos desaparecidos políticos da ditadura
militar no Brasil, tendo em vista que sua família ficou conhecida nacionalmente por conta da
morte de seu pai, o Deputado Federal Rubens Paiva, nesse período. Logo, a busca incansável
pelo paradeiro do pai passou a fazer parte da sua história e de sua obra Ainda estou aqui,
publicada em 2015, com o intuito de elaborar uma homenagem à sua família, principalmente
à figura de sua mãe Eunice, para isso revivendo e agora, com a instauração da Comissão
Nacional da Verdade publicizar sobre a história do pai, desaparecido político.
Assim, o tema deste projeto tem por objetivo compreender a narrativa testemunhal em
seu enlace com a Memória e a História. Estabelecida a questão principal, visa também ao
entendimento acerca das concepções da Memória, as características daquilo que se entende
por narrativa de testemunho, relacionar Memória e Testemunho; fazer inferências da relação
entre a História e a constituição da narrativa; conhecer o contexto especifico do Regime
Militar brasileiro; e apontar representações traumáticas, tais como: morte, tortura e
desaparecimento político.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 MEMÓRIA É VIDA
A memória é um instrumento que constrói a noção que temos da humanidade (através
da reconstrução dos fatos históricos) e de nós mesmos (na medida em que é constituinte da
nossa identidade), pois as principais instituições sociais que frequentamos: família, igreja,
escola, etc., transmitem uma história baseada em memórias, que passa a ser componente do
sujeito (o eu).
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Desde um ponto de vista prático, a memória dos homens e dos animais é o
armazenamento e evocação de informação adquirida através de experiências; a
aquisição de memórias denomina-se aprendizado. As experiências são aqueles
pontos intangíveis que chamamos presente. (IZQUIERDO, 1989, p.89)

As experiências, portanto, são aquilo que preenchem a memória, pois passam a
significar o aprendizado sobre determinadas situações; logo, habituados com estas pelo
exercício e repasse da memória, acabam por determinar as ações do tempo atual, que
conhecemos como presente.
No gancho de que memória é a experiência, portanto ela é orgânica, é vida, Walter
Benjamin, em seu Experiência e Pobreza, de 1933, já havia alertado para o fato de que a
transmissão da memória estaria em decadência, principalmente, alerta ele, depois do impacto
das duas grandes guerras mundiais.
Não, está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso numa geração que
entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história. Talvez isso
não seja tão estranho como parece. Na época, já se podia notar que os combatentes
tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em experiências
comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado
literário nos dez anos seguintes não continham experiências transmissíveis de boca
em boca. Não, o fenômeno não é estranho. Porque nunca houve experiências mais
radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de
trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela
fome, a experiência moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola
num bonde puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem
diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de
correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano.
(BENJAMIN, 1987, P.114)

A memória caracteriza-se, portanto, como um elo que estabelecemos entre o tempo
passado e o presente, possibilitando repensar as ações do futuro. Consoante com a afirmativa
que Henri Bergson elabora ao dizer que “[...] Uma vez que o passado crescer
incessantemente, também se conserva indefinidamente.” (BERGSON, 2006, p.47), exigindo a
instituição de uma criticidade acerca das reminiscências, com o intuito de que se possa
aprender com o passado. Reafirma-se que o passado é determinante para o entendimento da
história, seja a nossa (individual) seja a da sociedade, pois ele está sempre misturado ao
presente, ao passo que também acaba por interferir ferrenhamente no futuro, mostrando-se
determinante das ações e necessário para o entendimento dos aspectos que compõem a
realidade.
O passado é conservado por ele mesmo. Nos segue por toda a vida. Nosso cérebro
foi feito para guardar o passado e trazê-lo à tona quando precisamos, para esclarecer
uma situação do presente. Se não fosse esse truque do cérebro, acharíamos que o
passado continua presente. Enlouqueceríamos. Tem uma válvula que registra o ano e
m que as coisas aconteceram. Válvula que, quando sonhamos é aberta. (PAIVA,
2015, p.249)

Ao rememorar, Marcelo Rubens Paiva tem noção de que lembrar é também exercer o
direito à reflexão do presente, mas que isto só é possível porque o passado sempre nos
acompanha.
A memória não é apenas uma pedra com hieróglifos entalhados, uma história
contada. Memória lembra dunas de areia, grãos que se movem, transferem-se de
uma parte a outra, ganham formas diferentes, levados pelo vento. Um fato hoje pode
ser relido de outra forma amanhã. Memória é vida. Um detalhe de algo vivido pode
ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes não tinha, e deixar em
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segundo plano aquilo que era então mais representativo. Pensamos hoje como a
ajuda de uma parcela pequena do nosso passado. (PAIVA, 2015, P.117)

Nesse interim entre a constituição da memória em diferentes tempos: passadopresente-futuro, ressalta-se uma questão central a ser entendida: como entende-se a interseção
entre a memória do sujeito e a memória social. Uma vez que dessa problemática expõem-se
diversos tópicos propulsores de questionamento: a representação da memória, de que lugar os
sujeitos reconstituem suas reminiscências, porque a opção / necessidade de rememoração,
quando a reconstituição do passado também interfere nos aspectos que compõem a memória
social etc.
Halbawcs apropria-se de Bergson ao postular que nós somos sujeitos sociais, portanto
estamos em um entrelaçamento de memórias: a individual e a coletiva. Assim estamos sempre
em busca das lembranças para a compreensão de fenômenos que acontecem de modo
particular e social. É como se a noção de presente que se tem fosse um conjunto de
testemunhos que se unem aos nossos na elaboração dessa percepção. Percepção esta, que
apesar de elaborada de forma individual, é resultado da intervenção coletiva. O
compartilhamento das lembranças se formam como uma tessitura que passa a reconstruir os
meandros pelos quais o percurso da memória apoia-se para se erguer, para que se possa ter
um pouco de clareza na noção da verdade, a partir da oportunidade do acesso às memórias
individuais que desembocam e transformam-se em memórias coletiva.
Se nunca se está só, significa que as memórias se dão em grupo, estabelecem-se em
conjunto, em consonância com diversas reminiscências. Para que essa lembrança seja
recordada de forma coletiva não se faz necessário a presença em corpo do indivíduo, mas
apenas que suas memórias sejam afinadas ao ponto de reconstruírem a mesma reminiscência.
[...] se pode falar de memória coletiva quando evocamos um fato que tivesse um
lugar na vida de nosso grupo e que víamos, que vemos ainda agora no momento em
que o recordamos, do ponto de vista desse grupo. (HALBWACHS, 2006, p.41)

Resulta-se da união da entre memória individual e memória coletiva a elaboração de
uma memória que poderia denominar-se memória social, tendo em vista que as
reminiscências dessa junção tratam de uma história que não é particular, privada, mas que
pertence a um período histórico que afeta a toda a sociedade como um todo. Em suma, a
memória individual e a coletiva imbricam-se para dá ao sujeito a noção que ele tem de
mundo, para que ele possa construir sua história e afirmar sua identidade, diante da memória
dos outros (que pertencem aos grupos sociais pelos quais o indivíduo transita).
Essa memória social é aquela transmitida dentro das instituições sociais as quais os
indivíduos passam a frequentar e são movidas segundo o testemunho da memória coletiva que
formaram perante o grupo. Halbwachs, passa então a denominar dois tipos de memória:
[...] memória autobiográfica e memória histórica. A primeira se apoiaria na
segunda, pois toda história de nossa vida faz parte da história em geral. Mas a
segunda seria, naturalmente, bem mais ampla do que a primeira. Por outra parte, ela
não nos representaria o passado senão sob uma forma resumida e esquemática,
enquanto que a memória de nossa vida nos apresentaria um quadro bem mais
contínuo e mais denso. (HALBWACHS, 1990, p.55)

Essa memória autobiográfica e histórica funcionam quase da mesma forma como a
memória individual e memória coletiva, uma vez que a memória autobiográfica só é possível
se desenvolver dentro da histórica, pois através dela é possível situar-se perante o mundo,
com datas, fatos, a própria edição dos fatos da história da humanidade, do tempo,
propriamente dito. Sobre isto é importante ressaltar que
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[...] Não é na história aprendida, é na história vivida que se apóia nossa memória.
Por história é preciso entender então não uma sucessão cronológica de
acontecimentos e de datas, mas tudo aquilo que faz com que um período se distinga
dos outros, e cujos livros e narrativas não nos apresentam em geral senão um quadro
bem esquemático e incompleto. (HALBWACHS, 1990, p.60)

Quando o narrador de Ainda estou aqui (2015) afirma que se a História não houvesse
existido como tal, o enredo não estaria sendo contado, coloca-nos diante do que Halbwachs já
havia afirmado, que a nossas memórias imbricam-se dentro de uma memória maior que é a
histórica, ou coletiva. E que Benjamin confirmaria ao dizer que a História exerce uma
influência sobre a obra literária.
Se não fosse o golpe, será que eu me criaria em Brasília? O que seria de nós sem o
golpe? O que seria do Brasil? Seria possível o Brasil resistir à tendência dos anos
60-70, quando países do continente se transformaram em ditaduras de direita, peças
do jogo de dominó da Guerra fria? (PAIVA, 2015, p.90)

Ou seja, o compartilhamento da memória coletiva, que depois torna-se social ao dá
uma utilidade para a memória é importante para o conhecimento da História de uma forma
que nem a própria é capaz de transmitir, pois o exercício de rememoração apoia-se na
vivência.
A história não é todo o passado, mas também não é tudo aquilo que resta do
passado. Ou, se o quisermos, ao lado de uma história escrita, há uma história viva
que se perpetua ou se renova através do tempo e onde é possível encontrar um
grande número dessas correntes antigas que haviam desaparecido somente na
aparência. (HALBWACHS, 1990, p.67)

Essa memória histórica não pode ser entendida como a História propriamente dita, na
verdade é um testemunho daqueles que de alguma forma estiveram diante dos fatos da
história (aqui entendida como ciência que ordena os fatos da humanidade de forma
cronológica), pois a memória não segue a mesma linearidade e seu testemunho não é somente
o escrito, como é o caso da História enquanto ciência.
Essa “historização” da memória coletiva é muito mais simbólica do que de fato
entendida por meio dos dados disponíveis pelo historiador, uma vez que a objetividade
carrega consigo a “edição” de fatos e muitas vezes corresponde a um discurso que vem a
atender determinadas demandas, que podem inclusive ocultar determinados fatos em
benefício próprio.
2.2 MEMÓRIA, HISTÓRIA, TESTEMUNHO
Para Jean Marrie Gagnebin, algumas questões são totalmente pertinentes quando se
tratam de conceitos acerca daquilo que se estipula com o fim da narração tradicional.
Conceitos que nasceram, especialmente, da influência teórica postulada pelo filosofo Walter
Benjamin. Uma das principais reflexões de Benjamin, com que Gagnebin tenta partilhar é o
“fim das grandes narrativas”, nas discussões históricas e historiográficas de hoje.
(GAGNEBIN, 2004, P.83-84)
Referindo-se principalmente à produção a partir do século XX, considerado
determinante para várias áreas, principalmente para àquelas que fazem interdisciplinaridade
com os estudos da memória, tendo em vista que as narrativas produzidas no período, fazem
recorrência à rememoração, como por exemplo as produzidas no contexto do Holocausto.
Essa discussão também sustenta as narrativas, simultaneamente impossíveis e
necessárias, nas quais a memória traumática, apesar de tudo, tenta se dizer,
narrativas e literatura de testemunho que se tornaram um gênero tristemente
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recorrente do século XX, em particular (mas não só) no contexto da Shoah.
(GAGNEBIN, 2004, p.84)

Em termos de abalo às estruturas de narrativas convencionais em seu paralelo com a
história, podemos perceber o florescimento das autobiografias como uma forma de
acompanhar o compasso da história, que na maioria das vezes não é sadio, se escreve, diante
de situações limites para estabelecer a dualidade: lembrar e esquecer.
A ditadura apertou. A família do Edu se exilou em Londres. [...]Meu pai foi preso e
morto naquele ano. Me fechei. Meu olhar ficou triste, como o de nenhum outro
moleque. Muitos passaram a me evitar. Eu era filho de um terrorista que atrapalhava
o desenvolvimento do país, eles aprendiam com alguns pais e professores, liam na
imprensa, viam nos telejornais. Meu pai era membro “do terror! ” Em 1971, eu
ficava muito tempo sozinho no banco da escola. Aos poucos amigos, eu tentava
explicar que meu pai não era bandido. A maioria não tinha ideia do que se passava.
A censura e o milagre brasileiro cegavam. (PAIVA, 2015, p.71)

Ou seja, se escreve para esquecer a dor, mas ao escrever o que quero esquecer, é
necessário que eu rememore (lembre) o que foi vivido. Marcelo Rubens Paiva, em seu Ainda
estou aqui (2015) diz que ao escrever a obra se permite também fazer uma reflexão sobre a
vida da própria família.
Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Este livro sobre memória nasce
assim. Histórias são recuperadas. Umas puxam outras. As histórias vão e voltam
com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da releitura da vida da minha
família. Reescreverei o que já escrevi. (PAIVA, 2015, p.35)

Gagnebin fazendo referências à Benjamin, acredita que dois textos do autor são
indispensáveis no entendimento acerca dessa questão: Experiência e pobreza e O narrador.
Justificando a escolha destes, porque colocam em questão a mesma temática, podendo chegar
a conclusões diferenciadas e/ou até contrárias.
Ambos os ensaios partem daquilo que Benjamin chama de perda ou de declínio da
experiência [...], isto é, da experiência no sentido forte e substancial do termo, que a
filosofia clássica desenvolveu, que repousa sobre a possibilidade de uma tradição
compartilhada por uma comunidade humana, tradição retomada e transformada, em
cada geração, na continuidade de uma palavra transmitida de pai para filho.
(GAGNEBIN, 2004, p.84)

Em outras palavras, é necessário o entendimento daquilo que temos como a nossa
história, que vai passando de geração a geração, aquilo que ressignificado seria ensinar pela
experiência, algo compatível com a pedagogia do exemplo. Para Benjamin, reafirmado por
Gagnebin, está havendo uma perda da experiência, extremamente necessária para a
manutenção dessa transmissão. Em suma: “[...] A perda da experiência acarreta um outro
desaparecimento, o das formas tradicionais de narrativa, de narração, que têm sua fonte nessa
comunidade e nessa transmissibilidade.” (GAGNEBIN, 2004, p.85)
Isto pode ser justificado, para Benjamin, através dos fatos históricos ocorridos na
humanidade, principalmente aqueles que carregam consigo a característica da desumanidade,
como a Primeira Guerra Mundial (considerada por ele, o início do processo). Sobre isto ele
atesta: “[...] Os sobreviventes que voltaram das trincheiras, observa Benjamin, voltaram
mudos. Por quê? Porque aquilo que vivenciaram não podia mais ser assimilado por palavras.”
(GAGNEBIN, 2004, p.85)
Neste compasso, Benjamin proporciona uma reflexão dupla: a primeira, sobre as
forças produtivas da técnica para acompanhar e servir ao capital, e a segunda, sobre a
composição da “memória traumática”. Em relação à segunda:
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[...] sobre a experiência do choque [...], portanto, sobre a impossibilidade, para a
linguagem cotidiana e para a narração tradicional, de assimilar o choque, o trauma,
diz Freud na mesma época, porque este, por definição, fere, separa, corta do sujeito
o acesso ao simbólico, particularmente à linguagem. (GAGNEBIN, 2004, p.85)

A referência à linguagem, dá-se porque está desenvolve-se através dos símbolos. É a
partir desta dificuldade com a linguagem que Benjamin desenvolve seus textos. No primeiro,
“[...] Experiência e pobreza, Benjamin insiste nas mutações que a pobreza, justamente, de
experiência acarreta para as artes contemporâneas.” (GAGNEBIN, 2004, p.86). Para
Benjamin, a arte (de um modo geral) precisam rebelar-se contra o sistema, ela tem que
cumprir com uma estética que provoque uma denúncia. Para isto ele toma como exemplo
obras arquitetônicas. Também cita um poema de Bertold Bretch, onde o poeta reforça o
apagamento dos rastros, como uma forma de denunciar a não transmissão dessa experiência,
portanto a certeza de que não haverá um elo com o passado.
Se não há diálogo com o passado, cai-se no esquecimento. É exatamente contra isto
que Benjamin prega em seu O narrador.
O narrador formula uma outra exigência; constata igualmente o fim da narração
tradicional, mas também esboça como que a ideia de uma outra narração, uma
narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma tradição em
migalhas. (GAGNEBIN, 2004,p.88)

Não deixar o passado ser esquecido é, para Benjamin, a característica principal do
narrador. Não se espera que esse narrador se comporte tal qual aqueles que relatavam
aventuras épicas ou um exaltador da história, mas para o autor, ele cumpriria o papel de ser
Justo (figura que compõem o misticismo judaico), ou ainda, assumiria a figura do trapeiro,
aquele que colhe os restos espalhados pela cidade, só para que não se percam.
Esse narrador sucateiro [...] não tem por alvo recolher os grandes feitos. Deve muito
mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado como algo que não tem significação,
algo que parece não ter nem importância nem sentido, algo com o que a história
oficial não saiba o que fazer. (GAGNEBIN, 2004, p.88)

Esse resto refere-se a tudo aquilo que de certa forma é excluído do discurso histórico.
Benjamin, os caracteriza como
Em primeiro lugar o sofrimento, o sofrimento indizível que a Segunda Guerra
Mundial devia levar ao cume na crueldade dos campos de concentração [...]. Em
segundo lugar, aquilo que não tem nome, aqueles que não têm nome, o anônimo,
aquilo que não deixa nenhum rastro, aquilo que foi tão bem apagado que mesmo a
memória de sua existência não subsiste, aqueles que desapareceram por tão
completo que ninguém se lembra de seu nome. (GAGNEBIN, 2004, p.88)

Ou seja, para o autor, a função do narrador seria o de transmissor da tradição das
minorias. Sendo assim, o narrador de Benjamin seria iria transmitir o que não era possível de
ser narrador, consistindo em um grande paradoxo, mas mantendo-se fiel “[...] ao passado e
aos mortos, mesmo – principalmente – quando não conhecemos nem seu nome nem seu
sentido.” (GAGNEBIN, 2004, p.89).
Para o testemunho o sofrimento então é o grande mote, aquilo que impulsiona a
escrita.

A tragédia dos Paiva foi um contraste com a alegria das décadas anteriores. A
família ruiu: não tinham estrutura emocional para administrar tudo aquilo. [...] Eu
era uma das crianças mais felizes do mundo. Porém, a cortina se abriu e começou o
segundo ato do espetáculo, que até então era uma farsa, mas se revelou uma
tragédia. Meu pai desapareceu em 1971, no mesmo ano em que morreu meu tio mais
velho, Carlos. (PAIVA, 2015, p.55-56)
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Gagnebin pensa que essa história contada pelo modelo de narrador Benjaminiano não
seguiria a linearidade e não se pode esperar delas os mesmos artifícios da narrativa comum,
tendo em vista que é paradigmática: não narraria sobre coisas comuns, mas sobre o incomum,
trataria do bojo da transmissão, das reminiscências. Tratar essas particularidades com desdém
seria colocar em risco o discurso da memória, pois este ficaria suscetível aos ataques
promovidos pela história oficial.
Quando Marcelo Rubens Paiva, se coloca como escrevente da memória de um grupo,
no caso, aquele grupo que foi dizimado, que teve seus direitos cerceados pelo autoritarismo,
acaba por cumprir o papel do narrador sucateiro de Benjamin.
Éramos “A família vítima da ditadura”. Apesar de preferirmos a legenda “Uma das
muitas famílias vítimas de muitas ditaduras”. [...]A família Rubens Paiva não é a
vítima da ditadura, o país que é. O crime foi contra a humanidade, não contra
Rubens Paiva. (PAIVA, 2015, p.39)

A autora apresenta uma proposta quanto à questão: a troca daquilo que ela nomeia
como “[...] comemoração, que desliza perigosamente para o religioso ou, então, para as
celebrações de Estado, com paradas e bandeiras, e um outro conceito, o de rememoração.”
(GAGNEBIN, 2004, p.89). Rememoração, basicamente consiste em utilizar-se da memória
em uma forma parecida com a função da história, para dá voz e evocar aquilo que nunca teve
direito à tal.
Tal rememoração implica uma certa ascese da atividade historiadora, que em vez de
repetir aquilo de que se lembra, abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao
recalcado, para dizer, com hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda
não teve direito nem à lembrança nem às palavras. (GAGNEBIN, 2004, p.89)

Para Gagnebin, rememorar não significar narrar somente o passado, mas
principalmente ficar atento ao presente, tendo em vista que esse passado insiste em agir sobre
o tempo presente. A autora levanta mais uma questão que a instigou a partir de uma colocação
de Primo Levi, que dizia que todos os dias enquanto esteve nos campos de concentração de
Auschwitz, sonhava o mesmo sonho: aquele em que na volta para casa queria compartilhar
todo o sofrimento vivido com seus familiares, mas todos eles se recusavam a escutá-lo. O que
Gagnebin acredita desembocar no problema da representatibilidade do horror. Desse exemplo
ela retira a figura daqueles que sempre se recusavam a escutar Primo Levi.
Ela acredita que eles representam aquilo que ela acredita como “abusos da memória”
(apropriando-se do título de Todorov). Sobre esses abusos ela acreditam que geram dois
grandes problemas: o do ressentimento (necessidade de viver o passado); e a identificação do
papel de opressor e oprimido, como se estivéssemos apenas reproduzindo o passado.
Sobre o último problema, baseia-se no genocídio ocorrido na Armênia, apoiando-se
nas reflexões de duas sobreviventes de tal evento. Gagnebin acredita que por ter sido sempre
ignorado pelos órgãos de política internacional, nunca foi resolvido, resultando em herdeiros
dessa história negligenciada. A autora acredita que
[...] É como se houvesse herdeiros de mortos que, simbolicamente falando, nunca
existiram, que não pertenceram aos vivos e não podem, portanto, pertencer hoje aos
mortos, tornando seu luto tão difícil. (GAGNEBIN, 2004, p.91)

Tal similaridade pode ser aplicada no contexto da América Latina quando se fazem
referências às Ditaduras militares instauradas por todo o continente, que até atordoa o
presente de milhares de familiares que tiveram no seu núcleo afetivo “desaparecidos
políticos”.
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[…] Minha mãe montou um quarto com uma cama de viúva. Trancava-se todas as
noites para acender velas e chorar. Nunca a vimos chorando. Trancava-se e preferia
sofrer sozinha. À luz de velas. Queria nos preservar, me diria anos depois, repetidas
vezes. Não o enterrara ainda. Ninguém o enterrava. Tinha esperança de acordar de
um pesadelo, com a volta dele, esperava um milagre, que fosse tudo um jogo de
cena da ditadura, e quem sabe ele ainda não estava preso, jogado e esquecido no
fundo de uma cela, numa ilha, num hospício e curavam suas feridas. O ministro
garantira. Mas os generais diziam que ele não estava preso. Ela ouviu lá dentro que
ele estava preso no andar de cima. Nos inquéritos ele fugira. Tem oficial garantindo
que ele está vivo. Tem jornalista alertando: está morto. Conversou com pitonisas,
rezou, apelou. Enterrar seria desistir. A nós, nada dizia. Para nós ele ainda estava
vivo. Cada um dos filhos o enterrou à sua maneira, em épocas diferentes,
silenciosamente. Depois de um, dois anos, dois anos e meio… o tempo era o seu
atestado de óbito. A demora, a comprovação de que faltava. (PAIVA,2015, p.163)

A autora questiona-se sobre como romper esses dois problemas provocados pelo abuso
da memória. Para ela é necessário transforma-se nos ouvintes do sonho do Primo Levi, só que
ao invés de partir e não ouvir seu relato, deve-se apreender o relato e repassá-lo para que a
história seja transmitida. Assim, os ouvintes seriam também como testemunhas.
Testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a
narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras revezem a história do
outro: não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão
simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa
retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a
ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. (GAGNEBIN, 2004, p.91)

Testemunha, portanto, teria um conceito ampliado, servindo não somente como
alguém que viu, mas como alguém que compartilhou e se identificou com o sofrimento do
outro e que a partir dele pode utilizar-se do passado para refletir sobre o presente.
2.3 O REGIME MILITAR NO BRASIL
Durante o regime no país, a repressão atingiu números estratosféricos, que podem
assim ser discriminados.
No Brasil, cerca de 50.000 pessoas foram presas durante o período da ditadura
militar; 7.367 indiciadas e 10.034 atingidas na fase de inquérito, em 707 processos
na Justiça Militar por crimes contra a segurança nacional; 4.862 foram cassadas; 130
banidas; milhares de exilados e, pelo menos, 426 mortos e desaparecidos políticos
(incluindo 30 no exterior) [...] (ARAUJO; SILVA; SANTOS, 2013, p.27)

Cabe ressaltar que estes números são aproximações do real, uma vez que uma das
táticas do regime era a não utilização de documentos, para não vir comprovar determinados
fatos que uma vez ocorreram.
Todo mundo que era contra a ditadura era comunista. Todos se tornaram suspeitos,
subversivos em potencial. O comunista estava na fronteira, atrás da porta, na
sombra, na igreja, na escolar, no cinema, no teatro, na música, no exército, o
comunista vendia pipoca, estava disfarçado em bales, opera, podia ser seu vizinho,
podia estar debaixo da sua cama, poluir o reservatório de agua, dopar os bebedouros.
Os comunistas tomariam o poder. Até os não comunistas eram comunistas
disfarçados, foram doutrinados, sofreram lavagem cerebral. Muitos que em 1964,
conspiraram com os militares, na missão de impedir que comunistas tomassem o
poder e o brasil se transformasse numa diabólica ditadura do proletariado,
perceberam a manobra e foram acusados pelos anticomunistas de ligações com
comunistas. (PAIVA, 2015, p .90)
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Para isto, a prática da tortura era a forma maior de espalhar o medo, com a intenção de
acuar todo e qualquer que de alguma forma questionasse o poder militar. Como centro de
tortura e morte, a repressão utilizou diversos locais, como a conhecida Casa da Morte, situada
em Petrópolis (RJ) e Campos de Concentração para conter a Guerrilha do Araguaia
(movimento guerrilheiro às margens do Rio Araguaia, no Amazonas), espalhando em
diversos cemitérios corpos com nomes falsos para encobrir as mortes.
Imaginar este sujeito boa-praça, um dos homens mais simpáticos e risonhos que
muitos conheceram, aos quarenta e um anos nu, apanhando até a morte… é a peste,
é a peste Augustin. Dizem que ele pedia agua a todo momento. No final, banhado
em sangue, repetia apenas o nome. Por horas, Rubens Paiva. Rubens Paiva. Ru-bens
pai-va, ru… pai. Até morrer. (PAIVA, 2015, p.113)

Primo Levi acredita que
a pressão que um moderno Estado totalitário pode exercer sobre o indivíduo é
tremenda. Suas armas são substancialmente três: a propaganda direta ou dissimulada
pela educação, pela instrução, pela cultura popular; o impedimento oposto ao
pluralismo das informações; o terror. (LEVI, 1990, p.12-13)

Estes números representam uma parte extremamente dolorosa de toda a repressão, já
que afirma a existência da supressão de vidas e a impossibilidade, na maioria das vezes, do
acesso à verdade e ao corpo, portanto da ruptura da memória, da recorrência do vivido, uma
vez que se entende que não há fim, porque não há materialidade.
Em 1985, ela disse numa palestra que ouviu de tudo, muitas versões e mentiras, mas
que a única coisa que tinha certeza era de que Rubens estava morto, mas uma morte
não oficial. Dizia sempre: -a tática do desaparecimento político é a mais cruel de
todas, pois a vítima permanece viva no dia a dia. Mata-se a vítima e condena-se toda
a família a uma tortura psicológica eternal. Fazemos cara de fortes, dizemos que a
vida continua, mas não podemos deixar de conviver com esse sentimento de
injustiça. (PAIVA, 2015, P.164-165)

É importante ressaltar que os desaparecimentos na ditadura foram peça fundamental
para pressionar o governo militar, já que os familiares de mortos e desaparecidos
impulsionaram o questionamento acerca do regime.
Foram algumas das primeiras vozes que se levantaram, ainda na década de 1970,
contra os arbítrios e abusos cometidos pela ditadura em relação aos opositores
políticos do regime e, ao longo das últimas décadas, se tornaram protagonistas na
luta pelo direito à verdade e à justiça e na defesa dos direitos humanos no país.
(ARAUJO; SILVA; SANTOS, 2013, p.27)

Como forma de garantir ao governo de Ernesto Geisel uma aparente moderação no uso
das forças da polícia, na década de 70, com a intensificação dos Destacamentos de Operações
e Informações-Centros de Operações de Defesa Interna, DOI-Codi, houve uma diminuição no
número de assassinatos dentro dos centros da repressão e passou-se a um número expressivo
de desaparecidos políticos. Houve então um período de silêncio, em que não foram dadas as
respostas sobre a situação de dezenas de pessoas.
O silêncio e o esquecimento introduzidos pelo terror do desaparecimento criam uma
situação sem um fim, perpetuando a tortura que é vivenciar a ausência dos corpos e
de informações a respeito dos parentes queridos. O desaparecimento e a falta de um
momento de luto assumem uma dimensão tal que impossibilita a emergência de
representações de um corte, de um antes e um depois. (TELES; SAFATLE; 2010,
p.3)
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A atuação dos familiares passa a ser crucial ao varrer os quadros da ditadura, e a
mesmo, diante da repressão encararem o regime e desafiarem de forma legitima e coletiva,
permitiu que a dor pudesse de certa forma ser compartilhada no ambiente social. Essa dor,
que consiste na falta da verdade, de indícios sobre o acontecimento com os entes queridos,
principalmente com relação a falta dos corpos, consiste no que Todorov chama de “abusos da
memória”; e Freud de ressentimento.
Esses “abusos da memória” não permitem que estas experiências desemboquem no
vazio, precisando de testemunhas do ocorrido, com o receio de que não vire fato, de que não
seja reconhecido como verdade. A testemunha passaria a ser plural, já que não houve uma
testemunha oficial, porque judicialmente nada se pôde comprovar. Essa “memória em
branco” seria o silenciamento de uma ação violenta, que tem a capacidade de reconstruir ou
determinar o rumo histórico, porque passa a se constituir como memória, pior, não há
culpados.
Nisto, a memória passa a ser um campo de disputa, pois lutam por ela dois campos,
dois pontos de vista, o que Levi denomina das diferentes reconstruções do passado. Sabendose que “a memória dos sujeitos recebe a conotação social e cultural de funcionar como
depósito e fonte mais significativa daquilo que podemos chamar de “verdade” (RUBERT,
2012, p.1355). Sobre isto Pollak acredita tratar-se da disputa pela “memória organizadíssima,
que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante, e são comuns os
conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados na memória de um
povo”. (POLLAK, 1992, p.204)
A memória nacional brasileira, em comparação a de outros países da América Latina,
que também tiveram um período histórico de ditadura, comporta-se de maneira a silenciar o
passado, tendo em vista que por longos anos negou ou “esqueceu” o fato de haver presos,
torturados, mortos e desaparecidos políticos no período em que o regime militar esteve no
poder. Isso foi impulsionado também pelo papel que a imprensa teve em negacear ou
confundir as informações sobre o período.
[...] O globo: “terror liberta subversivo de um carro dos federais”
Jornal do brasil: terrorristas metralham automóvel da polícia e resgatam subversivo
O jornal: terror metralha carro libertando prisioneiro
O dia: bandidos assaltam carro e sequestram preso
Tribuna da imprensa: terror resgatou preso em operação-comando. (PAIVA, 2015,
p.145)

Sobre isto, Pollak (1992) atenta para o fato de que “o longo silêncio sobre o passado,
longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao
excesso de discursos oficiais.” (POLLAK, 1992, p.5)
A memória entre em disputa, pois
não é alheia à dinâmica política e aos jogos de poder. Tendo em vista que fazem
parte da memória a construção de uma visão de sociedade, de si mesmo e de nação,
ela carrega em si o jogo dialético travado pelos diversos setores sociais e seus
estruturais interesses. (RUBERT, 2012, p.1355)

Os familiares lutam pelo não esquecimento e pelo não silenciamento da verdade,
porque é urgente fazer com que hajam testemunhas e que haja, no mínimo o direito ao corpo
do ente querido. Acredita-se que a publicidade sobre tais fatores é uma forma de tirar a dor do
campo privado e colocá-lo no público, inclusive como forma de politização do trauma. Esta
luta pelo não esquecimento é também uma luta contra a objetificação das pessoas. Para que
não caia no esquecimento e para que tenha sua luta e vida compartilhada. A relação do direito
ao corpo é uma das mais traumatizantes. Acaba por se tornar
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uma luta incessante por um direito tão básico: ter um corpo para atestar que a pessoa
está morta, dar às pessoas um documento, um atestado de óbito, um lugar no plano
simbólico de representações, um túmulo no cemitério para se visitar. (RUBERT,
2012, p.1347)

Afinal o corpo e o respeito aos mortos é uma tradição que perpassa a cultura de quase
todos os povos. Inclusive o direito brasileiro, em seu código penal recrimina a subtração de
corpos, como também outras convenções se encaminham para o mesmo rumo, como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção de Genebra.
O desaparecimento é a expressão latente do grau de repressão, porque chega ao nível
de impedir qualquer tipo de incursão pelas vias legais, mas deixa nas famílias um sentimento
que proporciona a imagem da pessoa querida ainda viva, porque não houve corpo para
comprovar o fim.
impede, desde logo, a aplicação dos dispositivos legais estabelecidos em defesa da
liberdade pessoal, da integridade física, da dignidade e da própria vida humana, o
que constitui um confortável recurso, cada vez mais utilizado pela repressão.
(ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p.260)

A busca pela verdade é necessária em diversos campos de atuação: social,
memorialístico, histórico, político. Enquanto houverem cerceamentos dos direitos
fundamentais dos seres humanos, um deles o da pluralidade de ideias, o respeito à vida, à
morte e à constituição de uma memória far-se-ão necessários diante da problemática. Não só
por vias legais, como também por meio da escrita se constitui o retrato de uma história que
não se dispõe a todos, porque não houve fatos “memorialísticos” para tal, o que acaba por
incorrer em um problema de memória coletiva, relativo a um fato do passado/presente que
desencadeará no futuro. Exigindo diante disto um compromisso em narrar a história de um
povo sob uma perspectiva que até então não é a hegemônica e por isto, suprimida, mas que é
importante para entender o materialismo do momento, explicar as ações do presente e temer
ou não pelo futuro.
Não há a presença do corpo, no caso dos desaparecidos, mas há um cartaz que dirá
belissimamente: “Nossos mortos têm voz.” Além disto, eles deixam rastros de memória e de
história, que precisam ser interpretados em sua conjuntura e analisados mediante as
perspectivas de constituição social que se espera. Para que se aprenda com o Holocausto,
Escravidão, Extermínios das mais diversas ordens e Ditaduras. Para que não se repita.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se fala em testemunho surge sempre uma problematização, sobre aquilo que é
entendido como representação (o que compete à arte, em especifico à Literatura) e o real,
propriamente dito (aquilo que faz parte da realidade), como se houvesse uma dualidade e não
pudesse haver uma imbricação.
O que vem sido pensado no que concerne aos estudos do testemunho é que diante do
compasso das transformações em todos as áreas, principalmente da influência da História
sobre a composição da técnica e da obra de arte literária, é que é preciso uma nova abordagem
que contemple uma nova maneira de enxergar essa representação. Para essa maneira seria
possível pensar essas duas áreas juntas sem que houvesse a sobreposição de uma sobre a
outra.
A reflexão sobre o testemunho leva a uma problematização da divisão estanque
entre o discurso dito “denotativo-representativo” e o dito “literário”, sem no entendo
aceitar o apagamento dessas fronteiras. (SELIGMANN-SILVA, 2003, p.10)
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Em vista disto o que se pretende é o entendimento do testemunho não como algo
concernente somente à esfera jurídica, mas como um instrumento muito importante na disputa
pela memória.
No que se refere à Literatura, sabe-se que o testemunho desta não serve para um
julgamento tal qual conhecemos, mas serve para duas grandes coisas: primeiramente serve
como forma de aplacar o sofrimento daquele que escreve; depois, resultante da primeira,
serve para relatar que esse sofrimento faz parte da história coletiva – apesar de estar sendo
contado individualmente – e que é contido dentro de um universo, que tem sua história
proporcionada por Homens.
Isto tudo resgatado da memória de quem escreve, espera através da linguagem que se
possa compartilhar da história vivida por alguém, de propor uma alteridade e sobretudo de
que se possa refletir sobre as atrocidades cometidas contra determinados grupos que
compõem a sociedade.
Walter Benjamin, acredita que essas “escrituras da dor” puderam mais facilmente
serem observadas depois do horror que foi o Holocausto. Para isso é possível ler, por
exemplo, os textos escritos por Primo Levi, nos quais há de certa forma a representação
traumática diante dos campos de concentração.
No caso mais especifico da América Latina, as narrativas testemunhais emergiram a
todo vapor com a implantação dos regimes militares. Surgiram como forma de narrar o
sofrido: prisões, exilio, torturas, mortes e desaparecimentos políticos. Foram necessárias para
compartilhar o ocorrido, em virtude de por muito tempo a história oficial de muitos países
latino-americanos haverem negado a existência de ditaduras e principalmente todos os relatos
que tratavam da infração contra os direitos humanos.
Depreende-se então que o contexto histórico foi muito importante para moldar a
literatura produzida na América Latina, principalmente nos anos 60, quando a narrativa
testemunhal passou a ser um gênero literário compatível com o contexto histórico repressor
de então. Não obstante, o Brasil também viveu um boom literário desse gênero na década de
70 em diante. O que se quer fazer percebido é o peso que a História sobrecarrega à memória,
pressionando a forma de escrita.
Tratando-se mais especificamente da obra Ainda estou aqui (2015), depara-se com um
narrador que utiliza-se da memória para resgatar e publicizar a história da família. Configurase como testemunho por que Marcelo Rubens Paiva está diante de um trauma familiar: o
desaparecimento do pai. É em cima dessa lacuna, na busca pela verdade e do direito ao corpo
do pai, Marcelo está diante de uma profunda dor, da catástrofe que transformou a vida de sua
família. Acusado de comunista, de conspirador do regime, o pai foi preso, morto e teve seu
corpo subtraído, assim a vida de Marcelo foi sempre permeada de silenciamento, já que a
família nunca tivera acesso à verdade (uma das táticas do regime militar).
A necessidade de contar a história da sua família diante da morte do pai é também
compatível e entra em alteridade com a de muitas outras que estão na mesma situação. Com
muitas outras que todo o dia tem seu discurso negado pela história oficial, pois o Brasil nunca
reconheceu a ditadura e suas práticas como fazendo parte de sua história. Exemplo disto é que
estamos sempre diante da possibilidade de que esse passado, o da ditadura, retorne. Possível
perceber sempre que estamos diante das práticas de tortura do estado, através da polícia, do
mesmo discurso contra os adeptos ao comunismo e da necessidade de romantização sobre o
discurso das minorias.
Para Benjamin, o papel do narrador sucateiro nunca acaba. Está claro o papel do
testemunho literário, existe para que nunca se esqueça, para que pelo menos a memória
também possa se tornar experiência. Tornando-se experiência, a memória seria transmitida de
geração para geração, oportunizando assim a possibilidade de que se consiga uma
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convivência com respeito àquilo que já se viveu, ou com o mínimo de respeito àqueles a
quem a História suprimiu.
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O INTÉRPRETE DE LIBRAS E O SEU PAPEL NA SALA DE AULA
Arlandia Oliveira dos Santos304
Débora Thalita Santos Pereira305
Manuela Maria Cyrino Viana306
Resumo

Artigo sobre o intérprete da Língua de Sinais com base em Eco (2007) e Quadros (2004). Segundo os conceitos
de Eco (2007), baseados em Jakobson, não há equivalência perfeita entre as línguas, ficando a cargo do tradutor /
intérprete encontrar o melhor caminho para que a transposição semântica, de uma língua para outra, se aproxime
ao máximo da mensagem original. Realizar essa atividade requer uma série de pré-requisitos, dedicação,
qualificação especializada e comprometimento, tanto com o locutor quanto com o interlocutor. O trabalho em
questão evidencia sua validação na lei, enfocando sua importância dentro da sala de aula e a sua relação com o
professor e o aluno. Quadros (2004) considera os últimos índices que comprovam o aumento da comunidade
surda no Brasil e a obrigatoriedade destes nas escolas, como um sinal relevante para que o intérprete permaneça
dentro da sala de aula, assegurando a presença dos alunos surdos no ambiente escolar. Por sua vital importância
em ser ponte de acesso para que haja uma comunicação efetiva, faz-se necessário explorar esse assunto e
transformá-lo em fonte de pesquisas.

Palavras-chave: Intérprete. Aluno surdo. Sala de aula.
1. INTRODUÇÃO
A necessidade de comunicação é inerente à natureza humana, sendo a linguagem
qualquer manifestação de intenção comunicativa e a língua, o produto social caracterizador
das comunidades linguísticas (Quadros, 2004, p. 8). Partindo desse pressuposto, Quadros
(2013, p. 60) afirma que a língua de sinais, que é natural da comunidade surda, mesmo com as
diferenças, possui propriedades específicas e algumas semelhanças que a identifica como
língua, e não apenas como linguagem.
O surdo encontra-se numa comunidade em que não ocorre isolamento social, mas em
relação à ouvinte sente a necessidade de uma troca linguística, que exige uma transposição
semântica entre as línguas, processo conhecido como tradução e / interpretação. Esses termos
podem aparecer em conjunto, já que “a condição do tradutor e do intérprete são
substancialmente idênticas” (GADAMER, 1960 apud ECO, 2007 p. 272), mas alguns
pesquisadores, como Quadros (2004 p. 9), distinguem a tradução (envolve ao menos uma
língua escrita) da interpretação (envolve uma língua falada / sinalizada) 307.
Transpor a barreira da comunicação entre surdos e ouvintes é uma necessidade que se
arrasta através do tempo. À luz da legislação, o intérprete da língua de sinais é o profissional
encarregado para realizar essa transposição semântica de acordo com os pré-requisitos
necessários (conhecimento vasto, grande capacidade de concentração e memória, treino
auditivo constante, rápida compreensão do discurso e uma boa faculdade de análise e síntese;
além do amplo conhecimento da língua fonte e da língua alvo), pois encontrar a equivalência
entre dois sistemas linguísticos distintos é um ofício que exige reflexão e uma seleção
cuidadosa. Porém, com o passar do tempo, esse profissional tem se tornado elemento
indispensável e escasso nos meios públicos, em especial nas redes de ensino.
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O presente trabalho tem como objetivo tratar acerca desse assunto, ressaltando quem
de fato é o intérprete da língua de sinais a luz da legislação, apontando os seus princípios
éticos e evidenciando o início de sua trajetória na educação brasileira, mas destacando a
importância de sua presença dentro da sala de aula, para assegurar a permanência do aluno
surdo na escola e, por conseguinte, a sua ascensão profissional.
Visamos promover a pesquisa nessa área, instigando a mudança na concepção do
intérprete para além de mais um profissional habilitado na inclusão de pessoas com
deficiência. É o mediador que, na área da educação, faz parte de um tripé cujos componentes
são dependentes uns dos outros e seu trabalho em conjunto pode contribuir para transformar e
elevar as condições de vida do surdo. Mas, caso haja individualismo nessa relação o processo
de educação será prejudicado.
2. INTÉRPRETE NA LEI
O intérprete da língua de sinais é um ser que rompeu com diversas concepções no
decorrer do tempo, desde a proibição do uso dos sinais em 1880, no Congresso de Milão na
Itália, ao descaso da sociedade ao classificá-lo como “elemento desnecessário na educação” e
as lutas sociais por direitos (SANTOS, 2012, p. 4). Mas, ao passo que a língua de sinais ganha
reconhecimento como direito linguístico em cada país, o intérprete torna-se fundamental para
a integralização do surdo na sociedade.
Em 24 de abril de 2002, o Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou a primeira
lei que viabiliza a Língua Brasileira de Sinais como a primeira língua para os surdos.
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora,
com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão
de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.308

Porém, somente oito anos depois, em 1º de setembro de 2010, decretada pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
surgiu à legalização dos profissionais intérpretes de Libras, com a Lei nº 12.319,
regulamentando tanto o tradutor, que trabalha transpondo do texto escrito para a língua de
sinais, utilizando as terminologias necessárias; quanto o intérprete, que traduz de maneira
simultânea ou consecutiva o discurso oral.
Art. 1o Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais - Libras.
Art. 2o O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2
(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e
interpretação da Libras e da Língua Portuguesa. 309

A Lei 12.319 também ressalta que a formação desses profissionais, em nível médio, é
responsabilidade dos cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os
credenciou, cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada, promovidos
por instituições de ensino superior e as credenciadas pelas Secretarias de Educação. Tais
BRASIL, 2000. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 – Presidência da República. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm > Acessado em 27 de abril de 2016.
309
BRASIL, 2000. Lei 10.098/00. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10098.pdf >
Acessado em 25 de abril de 2016.
308
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cursos podem ser oferecidos também por órgãos representantes das comunidades surdas como
associações, desde que os certificados sejam reconhecidos pelas instituições citadas na lei.
Além disso, há a ressalva acerca do exame anual de proficiência obrigatório e de quem
avaliará esse teste.
Art. 5o Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por intermédio
de credenciadas, promoverá, anualmente, exame nacional de proficiência em
Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa.
Parágrafo único. O exame de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras Língua Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo
conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores
e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. 310

No sexto artigo são citadas as atribuições do intérprete de Libras no exercício de suas
competências ao mediar a comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e
surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; ao
interpretar as atividades pedagógicas e culturais nas instituições de ensino; ao atuar nos
processos seletivos para instituições de ensino e concursos, como também nas repartições
públicas e ao prestar serviços em depoimentos em juízo, nos órgãos administrativos ou
policiais, integrando assim o direito a acessibilidade do surdo.
O sétimo artigo explicita que exercer essa profissão exige o conhecimento das
necessidades específicas do público alvo, uma rigorosa técnica dependente dos valores éticos
envolvidos, do respeito livre de preconceitos a pessoa e a cultura surda, em especial ao
transmitir e guardar informações e na postura adotada no momento da interpretação e/
tradução, sendo solidário e consciente do livre direito a expressão.
Quanto à formação do intérprete, é destacado na Lei 13.146, de 06 de julho de 2015,
com vigência de 48 meses:
I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no
mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na
Libras;
(Vigência)
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar
nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível
superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em
Libras. 311

As referidas leis sistematizam a profissão de interpretar e traduzir em língua de sinais
brasileira, concedendo a esses profissionais as obrigações necessárias para atuar como tal e
atender de maneira correta e válida o surdo, visando afirmar a inclusão na sociedade, não
apenas de maneira taxativa, mas ativa e participativa.
3. CÓDIGO DE ÉTICA
Ao profissional são estabelecidos valores morais que devem ser observados no
exercício de sua função para respaldar os que já atuam e também orientar aqueles que um dia
virão a atuar no mercado de trabalho. Esses valores e parâmetros estão descritos em um
acordo denominado Código de Ética. Quadros, em sua obra “O Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa” (2004, p. 31), descreve o código de ética do
intérprete como “o instrumento que orienta o profissional intérprete na sua atuação”, ou seja,
BRASIL, 2010. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12319.htm > Acessado em 27 de abril de 2016.
311
BRASIL, 2015. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Presidência da República. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm > Acessado em 25 de abril de 2016.
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são princípios que servem como guia na relação com as partes envolvidas no processo de
interpretação/tradução, pois há uma grande responsabilidade ao atuar com veracidade e
fidelidade na transmissão da mensagem.
O código de ética do intérprete é uma adaptação do original americano Interpreting for
DeafPeople – 1965, por Ricardo Sander, que interpretou pela primeira vez em Libras o Hino
Nacional Brasileiro. Sander apresentou essa tradução em 1992 no II Encontro Nacional de
Intérpretes - Rio de Janeiro/Brasil, organizado pela FENEIS. Após uma adaptação dessa
tradução, surgiu o Código de Ética dos Intérpretes do Brasil, componente oficial do
Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes (FENEIS). É composto por
quatro capítulos que direcionam o profissional nos princípios fundamentais, nas relações com
o contratante do serviço e com os colegas de trabalho e sua responsabilidade enquanto
profissional.
Para mediar à comunicação, o intérprete deve ser “uma pessoa de alto caráter moral,
honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional” (QUADROS, 2004, p. 31), pois
qualquer falha durante o processo pode acarretar a modificação da mensagem original,
fazendo-a perder sua veracidade. Por isso, esse acordo estabelece a fidelidade obrigatória ao
transmitir a mensagem e ao guardar informações sigilosas, mas também é necessária a
neutralidade, exceto quando for requerida a opinião do intérprete. Além do reconhecimento de
sua capacidade cognitiva ao aceitar propostas de trabalho, assim como dos diversos níveis da
língua brasileira de sinais e da língua portuguesa, mantendo o respeito e a integridade das
línguas envolvidas, adequando-as ao nível de comunicação de cada pessoa (caso ocorra em
ambientes legais, às autoridades devem está cientes do nível de comunicação utilizado).
Deve ter humildade para procurar assistência de outros intérpretes ou profissionais
quando o trabalho requerer um conhecimento mais elevado. No capítulo 1, 5º parágrafo, é
apontado à obrigação de discrição no vestir para que não seja atraída atenção indevida no
exercício da função e assim manter a dignidade da profissão. A discrição também deve está
presente no estabelecimento de limites para que não ultrapasse a sua responsabilidade e nem
influencie o surdo a buscar decisões legais ou qualquer outra em seu favor. São inúmeras as
situações que podem acontecer no cotidiano, mas cabe ao intérprete permanecer ético diante
do acaso e refletir sobre as decisões que tomará.
No capítulo dois, é estabelecido que o intérprete pode se dispor a aceitar trabalhos em
que a remuneração não seja possível, e os que puderem pagar pelo trabalho realizado, o
pagamento deve está de acordo com a tabela de cada estado, aprovada pela Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS.
Ademais disso, é necessário que esse profissional se esforce ao máximo para
reconhecer e assistir as necessidades do surdo. Para isso, o código destaca no último princípio
a relação com os colegas profissionais, com o objetivo de dividir conhecimentos e
desenvolver novas capacidades expressivas e receptivas que contribuam com sua atuação.
4. INTÉRPRETE E EDUCAÇÃO
O trabalho do intérprete de Libras na educação começou por volta das décadas de 80 e
90, com os pais de surdos que, por vontade própria, iam as escolas para mediar à
comunicação de seus filhos com os professores e os outros alunos, e com intérpretes
voluntários que atuavam no campo religioso em atividades missionárias e as de cunho
confessional.
Esses primeiros intérpretes logo foram substituídos com a alegação de não possuírem
competência linguística e por serem considerados “atrapalho”, ou como mais um indivíduo
que assistia às aulas dos professores (SANTOS, 2012, p. 7). Tal visão permanece até meados
de 1990, pois a educação especial brasileira possuía uma visão bastante integralista e os altos
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valores de carga horária cobrados causariam um rombo nos cofres públicos. Porém, na mesma
década, os surdos passaram a frequentar cursos universitários e os movimentos de associações
de intérpretes de Libras no Brasil surgiram com força total, reivindicando espaço e respeito na
sociedade.
Nas regiões brasileiras, a educação dos surdos, mediadas por esse profissional, ocorreu
de forma diferente, como no Centro-Sul em que o trabalho já estava bastante avançado, porém
nas capitais do Norte e Nordeste, por exemplo, Belém do Pará, aconteceu de forma lenta e
tardia. Uma das causas foi o atraso no surgimento dos exames de proficiência, garantidos por
lei, pois os primeiros intérpretes não possuíam competência para atuar como profissionais.
É interessante apontar a capital maranhense – São Luís – que por meio do apoio do
governo estadual, através da Secretaria do Estado do Maranhão, foi uma das primeiras
capitais brasileiras a iniciarem trabalhos para a capacitação de intérpretes de língua de sinais
(SOUSA, 2010, apud SANTOS, 2012, p. 6). Até hoje, a cidade continua a auxiliar esses
profissionais com a Associação dos Profissionais Tradutores / Intérpretes de Libras do
Maranhão – APLIMA. Mas, foi a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em 2006,
que promoveu o primeiro curso a distância de bacharelado em Letras/Libras, sendo a primeira
na América Latina a investir na formação acadêmica de intérpretes e pesquisadores de língua
de sinais no Brasil.
De modo geral, atualmente, já está sistematizada a inserção da figura desse
profissional na educação de surdos brasileiros, o que não garante e nem assegura a sua
presença em sala de aula e a eficácia de seu trabalho, mesmo que já seja garantida, pela Lei
10.098/00, de 19 de dezembro de 2000, a acessibilidade as pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, e a obrigatoriedade de aceitação destes alunos por parte das escolas –
públicas e privadas – desde 06 de julho de 2015, pela Lei 13.146.
Segundo Quadros (2004, p. 59), no Brasil e no mundo, o profissional intérprete é mais
requisitado na área da educação, pois a quantidade de alunos surdos matriculados no ensino
regular requer cada vez mais um número maior de intérpretes para trabalhar em sala de aula.
Esse profissional recebe a denominação intérprete educacional, em virtude de trabalhar
mediando o processo comunicativo entre professor e aluno. No exercício de sua função, o
intérprete poderá deparar-se com muitos obstáculos, que se não forem trabalhados causarão
grandes prejuízos para todos os envolvidos nesse processo, sendo o aluno o mais prejudicado,
pois é em torno deste que esse profissional atua.
Desde a educação infantil, o intérprete enfrenta problemas que são inerentes a todas as
crianças nessa fase, mas com a surdez existe uma necessidade muito maior de comunicação,
causada principalmente pela exclusão social frente à comunidade ouvinte e pela pequena
quantidade de pessoas que falam a sua língua. Além disso, por não ter maturidade suficiente,
o aluno surdo desenvolve uma grande afetividade pelo intérprete, esquecendo que sua função
em sala de aula é somente a intermediação do processo.
Vale ressaltar que se o intérprete está atuando na educação infantil ou fundamental,
mais difícil torna-se a sua tarefa. As crianças mais novas têm dificuldades em
entender que aquele que está passando a informação é apenas um intérprete, é
apenas aquele que está intermediando a relação entre o professor e ela. (QUADROS,
2004, p. 60)

Já o aluno adolescente e o adulto lidam melhor com a presença do intérprete, mas
nesses níveis posteriores há o desafio de obter conhecimentos mais específicos e
aprofundados para uma interpretação compatível ao nível de escolarização do aluno, e assim,
ajudá-lo a entender e fazer-se entender. Por esse motivo e pelos diversos problemas de má
interpretação até nos níveis mais avançados, o intérprete deve buscar especialização em sua
área para acompanhar o desenvolvimento intelectual dos alunos.
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Segundo pesquisa realizada por Quadros (2004, p. 64) em 2001 com jovens
universitários surdos, foram destacados grandes problemas também no processo de
interpretação da língua alvo para a língua fonte, o que ocasiona uma perda irreparável no
processo. Esse resultado revelou a importância do aperfeiçoamento profissional contínuo do
intérprete educacional e a atenção no cumprimento do seu código de ética como forma de
auxiliar sua trajetória. O grande desafio para o intérprete é saber fazer com eficácia a
intermediação comunicativa nas diferentes áreas e é exatamente por essa dificuldade que
muitos surdos reclamam e às vezes até desistem dos estudos, pois encontram várias barreiras
impostas no processo de interpretação.
5. A RELAÇÃO: PROFESSOR, INTÉRPRETE E ALUNO SURDO
Durante o processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo, forma-se uma relação
fundamentada no tripé professor-aluno-intérprete, em que, o professor depende totalmente do
aluno, que depende do intérprete, e este do professor. É uma relação de total dependência que
perpassa vários seguimentos.
De acordo com o MEC (Quadros, 2004, p. 63), o professor que possui um bom
domínio da língua de sinais acaba assumindo a função de intérprete, por isso a proposta é a
formação com dupla habilitação (professor-intérprete) desse educador, desde que sua atuação
como professor e como intérprete de língua de sinais seja exercida em turnos diferentes.
Porém, o professor não precisa – necessariamente – ser intérprete de Libras, mas nada
o impede de buscar conhecer essa língua, pois a partir desse conhecimento ele poderá
perceber as necessidades de seu aluno e as possíveis adaptações que serão necessárias para a
inserção desse e dos demais alunos no processo de ensino-aprendizagem, tais como
adequação da estrutura física da sala de aula, a disposição das pessoas em sala de aula e a
adequação da forma de exposição por parte do professor. Nas palavras de Quadros:
Os alunos surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo para olhar
para o intérprete, olhar para as anotações no quadro, olhar para os materiais que o
professor estiver utilizando em aula. Também, deve ser resolvido como serão feitas
as anotações referentes ao conteúdo, uma vez que o aluno surdo manterá sua atenção
na aula e não disporá de tempo para realizá-las. Outro aspecto importante é a
garantia da participação do aluno surdo no desenvolvimento da aula através de
perguntas e respostas que exigem tempo dos colegas e professores para que a
interação se dê. A questão da iluminação também deve sempre ser considerada, uma
vez que sessões de vídeo e o uso de retroprojetor podem ser recursos utilizados em
sala de aula. (Quadros, 2004, p. 61-62)

O aluno surdo, para que tenha um desenvolvimento satisfatório, depende da atenção
especial do professor, ao pensar e elaborar suas aulas, para que não haja, por parte do aluno,
uma inversão de papéis entre professor e intérprete no decorrer da intermediação. Por isso, em
alguns casos, é delegado ao intérprete à avaliação do aluno, causando um desvio de função e
uma perda no processo educacional, tendo em vista que o processo avaliativo é de total
responsabilidade do professor.
Por essas razões, professor e intérprete devem estar em sintonia com o conteúdo a ser
repassado em sala de aula, os intervalos estabelecidos para o descanso do intérprete e a forma
como serão tratadas as questões acerca do aluno. A respeito disso, o código de ética
estabelece a discrição e o sigilo no compartilhamento de comentários durante a interpretação,
mas para Quadros:
O código de ética dessa especialidade deveria também prever que ao intérprete fosse
permitido apenas fazer comentários específicos relacionados à linguagem da
criança, à interpretação em si e ao processo de interpretação quando estes forem
pertinentes para o processo de ensino-aprendizagem. (Quadros, 2004, p. 62)
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De acordo com o documento “O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e
Língua Portuguesa”, cada um desses profissionais possui seu papel, que são distintos e devem
estar delimitados (SANTOS, 2012, P. 7 apud BRASIL, 2007, p. 29-30). Ou seja, o intérprete
não deve, de maneira alguma, tomar o lugar do professor, pois, conforme o seu código de
ética, no momento de sua atuação ele deverá aplicar os conhecimentos pertinentes a sua área.
Partindo dessa delimitação de espaços dentro da sala de aula, é possível perceber que cada
componente é extremamente importante.
De modo geral, aos intérpretes de língua de sinais da área da educação é
recomendado direcionar os questionamentos dos alunos ao professor, pois desta
forma o intérprete caracteriza o seu papel na intermediação, mesmo quando este
papel é alargado. Neste sentido, o professor também precisa passar pelo processo de
aprendizagem de ter no grupo um contexto diferenciado com a presença de alunos
surdos e de intérpretes de língua de sinais. (QUADROS, 2004, p. 63)

Caso algum deles não atue como deveriam, encontrar-se-ão alguns problemas, como
uma tradução diferente daquilo que está sendo passado pelo professor. Isso acontece quando o
intérprete não se qualifica ou não age eticamente, ou quando o professor está desqualificado
para trabalhar com o aluno surdo, não levando em consideração as suas limitações, o
ambiente, os objetos em sala de aula e outros fatores que se fazem necessário observar. Por
isso, tem-se não a inclusão de que todos esperam, mas a inclusão excludente, que é uma
forma a partir da qual, aparentemente, os grupos de surdos são considerados dentro de um
sistema plural, democrático, porém, dentro da escola é praticada a exclusão (SKILAR, 1998
apud GUARINELLO, BERBERIAN, SANTANA, MASSI, PAULA, 2006).
Ademais, Santos (2012, p. 6) destaca a visão errônea que muitos profissionais da
educação têm do intérprete educacional, como professor do surdo ou uma pessoa que assiste
ao surdo em um viés cuidativo, sem que haja a necessidade de remuneração. Talvez essa
concepção tenha embasamento na ação voluntária dos primeiros intérpretes e no caráter
religioso das primeiras atuações.
Quanto a isso, Quadros (2004, p. 30) esclarece algumas dúvidas a respeito do ser
intérprete e especifica que pais e filhos de surdos não podem desempenhar ou receber o título
de intérprete, mesmo que esses sejam nativos nas duas línguas (oral e sinalizada) e realizem a
mediação entre o surdo e o ouvinte, pois não possuem qualificação específica para tal, assim
como, técnicas, estratégias e processos de tradução e interpretação. Pessoas que convivem
com surdos há muito tempo podem possuir certa vantagem na interpretação, mas nem mesmo
isso garante que serão bons profissionais intérpretes.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A trajetória do intérprete de Libras é um processo contínuo marcado por inúmeras
lutas políticas, que na prática, nem sempre, tiveram retorno positivo. Não se pode negar a
evolução garantida por lei à educação especial e, consequentemente, ao profissional intérprete
de Libras. Mas, também não se pode fantasiar ou utopizar a realidade, como a Lei 13.146 que
impõe às escolas a aceitarem, a qualquer custo, o aluno com deficiência. Na realidade, a
situação resume-se a um amontoado de alunos que precisam de uma atenção especial no seu
processo de desenvolvimento, mas que são aprovados, ano após ano, de qualquer modo. Isso
ocorre, geralmente, por conta do relacionamento entre o professor e o intérprete educacional
que raramente “falam a mesma língua”, em virtude da má e até da não qualificação
especializada.
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Nesse aspecto, é interessante apontar o avanço quanto à obrigatoriedade de disciplinas
voltadas à educação especial para os cursos de licenciatura, porém até mesmo esses cursos
precisam evoluir um pouco mais para de fato tornarem o profissional intérprete acessível e
capaz de estabelecer um relacionamento saudável com o surdo, ajudando-o a ser integrante
ativo na sociedade.
Quanto ao relacionamento com o professor, sua base deve estar fundamentada nos
princípios éticos, pois essa relação refletirá diretamente na qualidade do trabalho
desenvolvido com o aluno. O intérprete precisa ter em mente que na sala de aula o professor é
a figura que possui autoridade absoluta, para que de forma alguma sejam feitas colocações
que venham comprometer a qualidade da intermediação.
Muitas vezes, o professor consulta o intérprete a respeito do desenvolvimento do
aluno surdo, como sendo ele a pessoa mais indicada a dar um parecer a respeito. O
intérprete por sua vez, se assumir todos os papéis delegados por parte dos
professores e alunos, acaba sendo sobrecarregado e, também, acaba por confundir o
seu papel dentro do processo educacional. (QUADROS, 2004, p, 60).

Acreditamos que tudo começa quando esse profissional assume de fato o seu papel,
mesmo sabendo que as especializações são apenas uma introdução do que virá, pois somente
na prática ele aprenderá que cada aluno tem a sua individualidade e essa precisará ser levada
em consideração durante o processo.
Podemos perceber com isso que para além da capacitação, tem que ser levado em
consideração as questões éticas que norteiam qualquer profissão. É necessário,
principalmente, que todos no ambiente entendam que a escola é mais que um local para irmos
à busca de conhecimento, ela é também um local para se adquirir valores para a vida. Sendo
assim, o papel do intérprete educacional torna-se único e uma esperança de inclusão para os
surdos inclusos dentro da sala de aula, mas exclusos, na maioria das vezes, do processo de
ensino-aprendizagem.
Mudar essa realidade não é tão simples, pois ainda há estigmas que cercam nossa
sociedade dividindo-a e tornando-a apática frente à necessidade do outro. As lutas pela
identidade sócio-cultural-política da comunidade surda, mesmo que lentamente, vem
conquistando espaço e direitos no meio social. Subordinado a essas conquistas, está o objeto
de análise desse artigo, pois para Quadros (2004, p. 51):
A preocupação em formar intérpretes surge a partir da participação ativa da
comunidade surda na comunidade em que está inserida.
É interessante observar que, enquanto a comunidade surda não constitui um grupo
com identidade sócio-cultural-política, o intérprete não se constitui enquanto
profissional.

Em outras palavras, quanto mais à comunidade surda estiver inserida no meio, mais esse
profissional será necessário e requerido. No Brasil, apesar da existência de muitos obstáculos,
a inserção dos surdos na sociedade é legalizada oficialmente e a acessibilidade, em todas as
repartições, é obrigatória. Por essa razão, assim como Santos (2012) queremos ajudar a
fomentar a pesquisa científica nessa área, que deve ser discutida e ampliada, tendo em vista a
realidade atual da educação brasileira.
Quadros (2004), alguns anos atrás, previu um futuro promissor ao intérprete, devido
aos índices que revelavam o grande número de surdos brasileiros. Esse futuro é o nosso
presente, pois segundo os dados do IBGE em 2010 e os da OMS em 2011312, cerca de 2,6
milhões de brasileiros são surdos que estão circulando por todos os lugares (escolas,
Quase 30 milhões de brasileiros sofrem de deficiência auditiva. Disponível em: < http://www.hearit.org/pt/quase-30-milhoes-de-brasileiros-sofrem-de-deficiencia-auditiva > Acessado em 10 de junho de 2016.
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universidades, eventos sociais e mercado de trabalho), sendo as escolas e as universidades o
local em que a demanda pelo intérprete educacional é maior 313. Se o passado é marcado por
batalhas políticas, que o presente seja por conquistas, e o futuro seja o desafio que mantém a
necessidade do aprender e conquistar.
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PROCESSOS DE PRODUÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS
DIGITAIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Maira Teresa Gonçalves Rocha314
Este estudo aborda reflexões sobre cultura visual. Tem como foco processos de produção e visualização de
imagens digitais. Seu principal objetivo é contribuir com uma perspectiva dialógica que busca entender estes
processos no contexto de formação de professores. Ressalta a ideia de formar cidadãos, capazes de produzir
conhecimentos e ampliar campos de referências por meio dos recursos disponíveis no contexto em que se está
inserido. Apresenta experimentos que envolvem o registro audiovisual voltado ao processo artesanal
caracterizado pelo uso de recursos naturais. Para tanto, foi proposto um curso de extensão para professores em
formação na Área de Artes Visuais direcionado ao trabalho de artesãos de fibras vegetais. O resultado desta
parceria possibilitou registros audiovisuais, gerando novas formas de se conhecer saberes e fazeres importantes
para a reflexão sobre agenciamentos maquínicos (GUATTARI), o uso de recursos tecnológicos e gêneros
digitais em processos educacionais e os aspectos emergentes desses processos. Baseado em apontamentos sobre
o pensamento complexo (MORIN) e relações dialógicas (BAKTHIN), destaca elementos que nos ajudam a
compreender experiências mediadas pela fotografia e o vídeo. Interessa-nos a relação viva entre sujeitos,
máquinas e seus referenciais, seus valores, seus símbolos, suas raízes culturais.
Palavras chaves: Cultura Visual; Mídias Digitais; Formação de Professores; Artes Visuais

1. INTRODUÇÃO
A cultura visual constitui-se, entre outros, de modos artísticos que nos permitem
expressar nossas esperanças e necessidades. Nessa perspectiva, a arte se configura como uma
representação (correspondente tanto ao pensamento direto, quanto ao pensamento indireto ou
imaginação simbólica) de princípios psicológicos e sociais que, em conjunto, mostram a
orientação geral do imaginário, ou seja, as subjetividades e objetividades do sujeito cognitivo.
Dito de outa forma, a consciência humana dispõe de pelo menos duas maneiras de
representar o mundo: uma direta quando o próprio objeto representado parece estar presente
na mente (livro casa, escola) e uma indireta quando o objeto não pode se apresentar
diretamente à sensibilidade (amor, amizade, solidariedade). Ou seja, a mente humana dispõe
de pelo menos dois graus da imagem. Esta pode ser uma cópia fiel de um dado objeto ou uma
análise interpretativa desse objeto. As imagens que constituem esses dois extremos podem ser
reais ou ficcionais. Aquelas escolhidas arbitrariamente para indicar algo e estas escolhidas
para representar sentidos, remetendo a uma realidade significada dificilmente apresentável,
próprias da imaginação simbólica
Portanto uma imagem pode ser uma cópia de um dado objeto ou mesmo de algo que
não se conhece empiricamente, representado através de signos.
Em estudos anteriores verificou-se que nas épocas pré-modernas, por exemplo, os
seres humanos explicavam aquilo que não conheciam visualmente apelando a forças
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externas, criando imagens de ficção como os seres sobrenaturais, invocados para pôr ordem
na natureza. Assim surgem os deuses, os semideuses e heróis que se mostravam competentes
tanto em questões religiosas quanto nas questões relacionadas a educação, entre outras
(ROCHA, 2004).
Todavia, a modernidade modificou essa percepção ao procurar explicar cada um
destes aspectos de maneira diferente, estabelecendo rigor e exatidão na busca da verdade dos
fatos, diferenciando os saberes míticos, teológicos e científicos.
É importante ressaltar que as teorias modernas “que propunham relatos para entender
como se relacionavam os saberes específicos de cada campo – a economia com a educação e
ambas com a arte e o poder – foram incapazes de controlar as desordens” ou o fizeram de
maneira ineficaz, gerando “mais descontentamentos do que soluções para se entender a
complexidade do mundo” (CANCLINI, 2008, p. 23).
A ciência moderna condenou todas as formas de conhecimento que não se pautasse em
regras metodológicas rigorosas e racionais. Dessa forma, as imagens passam a ser
desvalorizadas, particularmente as imagens do pensamento indireto que fazem parte das
dimensões simbólicas do imaginário. Até hoje estas imagens sofrem preconceitos, sendo mal
interpretadas e por isso desvalorizadas. Trata-se de uma espécie de iconoclasmo moderno, isto
é, uma forma de destruição de imagens na contemporaneidade.
O iconoclasmo é na verdade uma tradição antiga que se configurou no ocidente ainda
na Antiguidade. No século IV a.C. a via de acesso à verdade na sociedade ocidental é a
experiência dos fatos. Com o passar dos tempos esse iconoclasmo se modernizou, não
especificamente em seu caráter religioso. Dessa forma, qualquer imagem, que não pode ser
reduzida a um argumento ‘verdadeiro’ ou ‘falso’ passa a ser vista como incerta e ambígua .
Com isso, tivemos implicações não só religiosas, mas também filosóficas, políticas,
ideológicas, econômicas, estéticas e artísticas.
Do ponto de vista artístico verifica-se o florescimento de diversas formas de arte,
dentre elas as formas híbridas. Ou seja, formas artísticas que nos remetem a imagens reais e
de ficção. Portanto, apesar do esforço de clareza do racionalismo ocidental no imaginário do
ser humano da era da razão permanecem as imagens metafísicas.
É na confluência da dupla corrente, a do iconoclasmo e a da afirmação do papel
cognitivo da imagem no ocidente contemporâneo, esta muito mais esporádica do que aquela,
que devemos aprofundar a análise sobre a forma com a qual a sociedade ocidental tornou-se a
civilização das imagens e buscar entender os processos de produção e visualização dessas
imagens, em especial as imagens digitais características da arte contemporânea.
Hoje, as imagens ocupam um espaço considerável no cotidiano de pessoas adultas,
crianças e adolescentes. Elas circulam em fotografia, vídeo, cinema, computador, entre outras
mídias. Podemos dizer que vivemos na era da informação imagética (referente a imagens).
Mas, no campo da educação formal quais são os reais desafios e possibilidades dessas mídias?
Em que devemos estar atentos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas
em cursos de formação de professores com o uso dessas tecnologias? Como elas podem
contribuir na construção de conhecimento e troca de experiências entre alunos, professores e
comunidade?
Acredita-se que os cursos de formação em geral devem possibilitar ações pedagógicas
interdisciplinares, que levem em consideração a parceria entre arte e tecnologia, com
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agenciamentos entre alunos, professores e comunidade, caracterizadas pela mediação dos
recursos disponíveis no contexto em que se está inserido para a troca de experiências, entre
esses sujeitos, socialização de subjetividades, bem como a busca conjunta por indagações e
solução de problemas que venham emergir do diálogo entre esses sujeitos.
Partindo desses pressupostos desenvolvemos um curso de extensão para professores
em formação na Área de Artes Visuais (direcionado ao trabalho de artesãos de fibras
vegetais), como parte de um projeto de pesquisa sobre produção e visualização de imagens
digitais. Participaram desse curso alunos da Universidade federal do Maranhão (UFMA) e
artesãos de diferentes associações de artesanato deste Estado.
Para entender as questões emergentes neste estudo toma-se por referência
apontamentos de pesquisadores como Guattari (1993) sobre subjetividades e agenciamentos
maquinicos; Morin (1999), sobre complexidade e interdisciplinaridade e Bakhtin (2011),
sobre diálogo e produção de sentidos, entre outros autores citados ao longo deste artigo.
2. OS MOVIMENTOS DE VANGUARDA E AS FORMAS DE PRODUÇÃO E
VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS NA CONTEMPORANEIDADE
Pensar processos de produção e visualização de imagens requer estabelecer conexões
com os movimentos que de uma forma ou de outra contribuíram para as formas de produção e
visualização de imagens na contemporaneidade. No campo da arte podemos destacar os
movimentos que deram ênfase as questões simbólicas.
Movimentos como: o Romantismo, o Parnasianismo, o Surrealismo, entre outros
ismos contribuíram para a reivindicação por parte de artistas pela autonomia da arte em
relação aos serviços prestados à religião, característico da era da fé e, a política na era da
razão.
O Impressionismo caracteriza-se por ser um movimento de intercessão entre
elementos da razão e da emoção. A partir deste movimento é que houve uma revolução
estética que trouxe consigo diferentes estilos que em sua maioria centraram-se na busca de
novas direções e princípios inovadores, rompendo com a arte clássica até então predominante
na sociedade ocidental.
O movimento que se originou na França é, considerado entre os historiadores da arte,
o marco inicial da arte moderna porque é o início, ou melhor, a retomada do caminho rumo à
abstração, embora “mantenha temas do Realismo e retrate paisagens urbanas e suburbanas,
como no naturalismo” (OLIVEIRA, 2007, p.211).
Todavia, o Surrealismo será a manifestação mais ferrenha dentro da corrente
simbolista em busca da autonomia da arte ou liberdade de expressão artística (ROCHA,
2004). Entretanto, o mesmo não ocorre com a arte escolar, aprisionada na corrente positivista
com sua pedagogia obrigatória. Vale lembrar que a educação na maioria dos espaços
escolares permanece voltada unicamente para o desenvolvimento do raciocínio (Idem).
Necessário se faz ressaltar que o mundo moderno será marcado decisivamente por esse ideal
de educação.
Este ideal de educação acabou difundindo-se pelo mundo, chegando ao Brasil e
influenciando transformações no sistema educacional que, seguindo as orientações das teorias
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estrangeiras, subordina a imaginação criadora dos indivíduos à observação e identificação das
leis que regem as formas, tanto nas redes de ensino público quanto no ensino privado.
Devemos lembrar no entanto que a arte pode ser, sobretudo, uma forma de expressão
em que os indivíduos buscam dar visibilidade as suas experiências, suas memórias, medos,
necessidades. É através da arte e de sua linguagem simbólica que o homem moderno como
em toda a história da humanidade busca expressar e dar sentido ao caos exterior e interior de
sua mente. Não por acaso há um grande número de Imagens da guerra, da angústia diante do
terror, da violência e da morte características desse contexto. A obra “Guernica” (1937) de
Picasso (1881-1973) é um exemplo dessas imagens que, em geral, expressam tudo o que se
opõe à luz e à ordem, isto é, expressam a obscuridade, a desordem, a agitação. A crítica pósmoderna fundamentada nessas imagens, nesse desencantamento com o mundo, contestará as
teorias modernas, em especial a do positivismo.
Em síntese, movimentos artísticos presentes nas tendências vanguardistas do século
XX, entre eles o Expressionismo, o Dadaísmo, o Abstracionismo, o Surrealismo, além do
Impressionismo, característicos da chamada Idade Moderna, marcam uma ruptura com a arte
clássica que dominava o ocidente desde a Idade Antiga. Estes movimentos provocaram uma
revolução no mundo da arte.
Daí a evidência, entre os movimentos de vanguarda do caráter subversivo da arte.
Cada um destes movimentos contribuiu para a formação desse caráter e a liberdade de
expressão. Dessa forma, os artistas modernos quebram modelos, rompem barreiras e abrem
caminhos para novas perspectivas de criação.
A arte experimental, que é o que temos de mais contemporâneo pode ser considerado
como o resultado de todas estas experiências. Possui um expectador interativo, participativo
que usa as tecnologias para ter acesso à obra proposta bem como o poder de modificá-la. A
base desta participação é a experimentação, o que lhe permite as trocas com a fonte de
informação, ou melhor, com a obra. O resultado desse experimento pode ser bonito para uns e
feio para outros. O mais importante é que tudo se torna componente de produção de arte.
A característica mais marcante da arte experimental hoje é que ela não pode se
encerrar em objetos acabados, prontos para serem expostos em galerias ou museus de arte
onde os avisos de não entrar, não pisar, não tocar e fazer silêncio, colocam a impossibilidade
de partilhar com o artista a produção de sua obra.
Sabe-se que a arte da participação foi anunciada pelas figuras exponenciais de artistas
plásticos como Lygia Clark e Hélio Oiticica na década de 60. Ambos introduzem a ação do
espectador participante em tempo real, sintonizados com a superação da arte como objeto e
indo em direção à idéia de processo a ser vivido. Para tanto Clark e Oiticica convidavam as
pessoas a interagir com as suas obras, tocarem em objetos, vestir roupas, fazer exercícios de
respiração, entre outras participações.
Antenados aos problemas de nosso tempo muitos artistas ou grupos de arte
contemporâneos procuram lidar com questões ligadas, ao corpo, ao meio ambiente, à saúde, à
afetividade, à memória e à identidade, mas principalmente a interatividade com os objetos que
os cercam. Estes artistas estão se dando conta de uma cosmovisão que parece convergir com
a totalidade dos fenômenos, ou pelo menos uma parte destes fenômenos que de uma forma
ou de outra interagem no universo, revelando os aspectos humanos em relações caóticas com
o nascimento de novas ordens pelas teorias científicas contemporâneas, pelas relações
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mercadológicas próprias de um sistema estatal capitalista que vêm gerando tanta exclusão e
miséria.
Para Morin uma cultura como esta que envolve questões próprias do sistema estatal ou
capitalista-industrial apresenta sérias consequências. Do ponto de vista das conseqüências
artísticas ele explica que:
De um lado, um impulso em direção ao conformismo e o produto padrão, de outro
lado, um impulso em direção à criação artística e à livre invenção. No primeiro
sentido há o Estado, seja ele censor ou patrão. Existe a estrutura técnico-burocrática
que é sempre um fator de conformismo. Existe a estrutura industrial que é sempre
um fator de padronização. Existe a economia capitalista que tende à procura do
máximo de público com as consequências [...] homogeneização, fabricação de uma
cultura para a nova camada salarial [...] O público mesmo, tomado como uma massa
anônima [...] é um fator de conformismo. Os fatores de conformismo agem,
portanto, do cume até a base do sistema, em todos os escalões (MORIN, 1987,
p.48).

Ou seja, uma cultura que desenvolve e orienta, por um lado, certas virtualidades
humanas, mas por outro, inibe e proíbe outras. Existe, entretanto, antídotos para o
conformismo, neste caso em especial para falta de autonomia da arte. Conforme evidencia
Morin (1987), esses antídotos estão inseridos dentro do próprio sistema estatal ou capitalistaindustrial.
Esses antídotos estão presentes, sobretudo, na cultura de massa, herdeira e
continuadora do movimento dialético cultural de iconoclasmo e resistência do imaginário das
sociedades ocidentais. Todavia,
O Estado pode isentar a arte dos constrangimentos do lucro, donde a possibilidade
tanto de uma arte santuária [...] como de uma arte de pesquisa [...] O capitalismo
pode isentar a arte dos constrangimentos do Estado. Por outro lado, a criação pode
utilizar todas as falhas do grande sistema estatal ou capitalista industrial, todos os
fracassos da grande máquina (MORIN,1987, p.48).

Isso significa, enfim, que as resistências, as aspirações e a criatividade de um
determinado grupo intelectual podem funcionar no interior do sistema capitalista, mesmo o
sistema em questão tende continuamente a criar antídotos contra as resistências (MORIN,
1987, p.49).

A cultura de massa se constitui em função das necessidades individuais que
emergem. Ela vai fornecer à vida privada as imagens e os modelos que dão forma as
suas aspirações [...] ideais tornam-se modelos, que incitam a uma certa práxis [...] E
é porque a cultura de massa se torna o grande fornecedor dos mitos condutores do
lazer, da felicidade, do amor, que nós podemos compreender o movimento que o
impulsiona [...] ela não é só evasão, ela é ao mesmo tempo, e contraditoriamente,
integração (MORIN, 1987, p.90).

Assim, as tecnologias, preponderantes na cultura de massa atestam as duas correntes:
a do iconoclasmo e a de resistência a iconoclastia. Interessa-nos o uso das tecnologias que
permitem ao artista contemporâneo enfatizar também o caráter subversivo da arte. Pois,
muitos assumem uma ruptura com o passado adotando um cenário dominado pela arte da
interação com as mídias, colocando-se em novos circuitos não mais limitados à arte como
objeto ou valor de culto, mas enfatizando, sobretudo, seu poder de comunicação.
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A relação estabelecida entre artistas e as tecnologias comunicacionais, é a da
interatividade com ações que podem ser realizadas em tempo real, que podem contar com
memórias eletrônicas, a manipulação de informações em bancos de dados, experimentos
artísticos digitais.
3. CONVERGÊNCIA DIGITAL E AGENCIAMENTOS MAQUÍNICOS
Vivenciamos a emergência de práticas sociais muitas vezes associadas as imagens
produzidas e visualizadas em mídias digitais, entre elas: celular, smartfone, notbook, câmeras
fotográficas. Vale reesaltar que estamos inseridos em um contexto marcado pelo fenômeno da
convergência digital. Levando em consideração as possibilidades dessa convergencia,
podemos afirmar que são várias as oportunidades de interação com o “outro” através dessas
mídias. Elas podem gerar discursos, diálogos, produção de sentido, socialização de memórias
e subjetividades.
Conforme Guattari (1993), a subjetividade é produzida tanto por instâncias individuais
como pelas instâncias coletivas, institucionais e maquínicas ou máquinas tecnológicas. De
acordo com o autor as máquinas tecnológicas operam no núcleo da subjetividade humana, não
apenas no seio das suas memórias, da sua inteligência, mas também de sua sensibilidade, dos
seus afetos de seus fantasmas inconscientes. Encontra nesse processo 3 (três) componentes
que concorrem para a produção dessa subjetividade:
1 componentes semiológicos significantes que se manifestam através da família, da
educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte; 2 elementos fabricados
pela industria dos mídia, do cinema, etc... 3 dimensões semiológicas assignificante
colocando em jogo máquinas informacionais de sígnos, funcionando paralelamente
ou independentemente, pelo fato de produzirem e veicularem significações e
denotações que escapam então às axiomáticas propriamente linguísticas […]
(GUATTARI, 1993, p.14)

Um agenciamento, segundo Guattari (1993, p.30), pode fazer funcionar o
acontecimento como portador eventual de uma nova constelação de Universo de referência,
isto é, a construção da subjetividade, campos de virtualidades. Assim, em uma pesquisa o
agenciamento de um determinado grupo pode contribuir na coleta e análise de dados, não
como “interpretação transferencial de sintomas em função de um conteúdo latente,
preexistente”, mas criação de novos campos possíveis ou como diz o autor, “novos focos
catalíticos suscetíveis de fazer bifurcar a existência” (GUATTARI, 1993, p.15). Nesse
sentido, o conceito de agenciamento trata de campos de possíveis, de vitórias tanto quanto de
elementos constituídos sem noção de revelação genérica ou de espécie.
No caso específico de um agenciamento coletivo, interessa-nos os processos de
produção e visulização audiovisual desenvolvidos por professores em formação a partir da
intervenção mediada pela fotografia e o vídeo como possibilidade de instaurar campos de
possíveis, ampliar campos de referencias e verificar em que medida o uso destes recursos
pode contribuir, ou não, para a ampliação do olhar/fazer desses sujeitos. Ou seja, verificar,
como esses recursos podem contribuir com os processos criativos e a experiência estética
desses sujeitos diante de diferentes imagens, considerando, sobretudo, o caráter subversivo
dessas imagens, ou antes, conforme observa Morin, do seu caráter originário, pois,
Há sempre uma certa libertação psíquica em tudo o que é projeção, isto é, expulsão
para fora de si daquilo que fermenta no interior obscuro de si. Dentre todas as
projeções possíveis, a mais significativa é a que toma um caráter de exorcismo,
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desde que fixa o mal, o terror, a fatalidade, sobre as personagens em questão,
finalmente voltadas a uma morte quase de sacrifício. Isto é, a tragédia. A morte
trágica de um herói integra na relação estética [...] as virtudes de um dos mais
arcaicos e universais ritos mágicos: o sacrifício [...] [que] não é apenas uma
oferenda [...] aos deuses; é também um apelo às próprias fontes da vida, segundo a
magia de morte-renascimento; é enfim dentro de certas condições, a transferência
psíquica das forças de mal, de infelicidade e de morte, para uma vítima expiatória
[...] que exorciza o rito operatório da morte (MORIN, 1987, p.81).

Morin chama a atenção para as diferentes sensações estéticas que os seres humanos
podem experimentar diante das imagens, sejam elas reais ou de ficção. Destaca a dimensão
simbólica do imaginário, colocando em evidência algumas das relações psíquicas
estabelecidas frente as temáticas da vida e da morte. Ou seja, sensações estéticas vivenciadas
no decorrer da história da humanidade através da arte do desenho, da gravura, da pintura e da
escultura, entre outras.
Com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos como: câmera, cinema, televisão e
computadores entre outros, surgem novas concepções e sensações estéticas. Com isto a
definição de arte se amplia, passando a incluir elementos próprios da nova era tecnológica.
Hoje, os artistas trazem à tona, mais do que em outras épocas, a integração das linguagens
artísticas, combinando textos, instalações, performances e imagens digitais.
Vale ressaltar que nas últimas décadas houve mais descobertas do que em toda a
história da humanidade. O grande número de imagens que circulam em nossa sociedade hoje
é decorrente, principalmente destas descobertas. Os artistas se mostram cada vez mais adeptos
às modificações impostas por estas descobertas, sobretudo, pela revolução no campo digital.
Nesse contexto, muitos artistas substituem suas ferramentas por dispositivos que
funcionam em múltiplas conexões de sistemas que envolvem câmeras, modems,
computadores, redes e outros inventos que auxiliam na produção e na visualização de
imagens. Assim surge uma arte partilhada com as máquinas e novos parâmetros estéticos.
Em síntese, o fazer artístico hoje entra nas casas de uma forma ou de outra. As
imagens chegam através de um computador e circulam em diferentes interfaces usadas por
inúmeros internautas a partir de mecanismos como: websites, catálogos e revistas eletrônicas,
trocas via rede, entre outros mecanismos virtuais.
Mas, no campo da educação formal precisamos entender melhor quais são os reais
desafios e possibilidades dessas mídias. Precisamos saber em que devemos estar atentos para
o desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas em cursos de formação de
professores com o uso dessas tecnologias e por fim, endender melhor como elas podem
contribuir na construção de conhecimento e troca de experiências entre alunos, professores e
comunidade.
Buscando entender estas questões foi que desenvolvemos o citado curso de extensão
de produção e visualização de imagens digitais para professores em formação na Área de
Artes Visuais da Universidade federal do Maranhão (UFMA) e artesãos de diferentes
associações de artesanato deste Estado. As considerações sobre os dados coletados neste
curso são em parte detlhados no tópico abaixo.
4. PRODUÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
O curso de extensão sobre produção e visualização de imagens digitais ocorreu em
São Luís-MA no segundo semestre de 2015. Envolveu o registro audiovisual voltado ao
processo artesanal das tramas ecológicas, artefatos produzidos com fibras como as da palha da
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palmeira do coco babaçu, carnaúba e buriti, destacando referências naturais e culturais, reais e
ficcionais como: guarás, tartarugas, tatus, aranhas; animais mitológicos característicos das
lendas locais como: serpentes, mulas sem cabeças; os elementos representativos do bumbameu-boi: boizinhos, chapéus de vaqueiros, cazumbás; objetos de decoração, cestarias e de uso
pessoal como as chamadas bio-joias e ainda os objetos que lembram os brinquedos em forma
de bonecos, fofões, fantoches e máscaras representativas do imaginário popular (monstros e
heróis), entre outros.
O resultado desta parceria que envolveu diferentes sujeitos, possibilitou relações
dialógicas e registros audiovisuais, gerando novas formas de se conhecer saberes e fazeres
importantes para a reflexão sobre agenciamentos maquínicos, isto é, o uso de recursos
tecnológicos e gêneros digitais em processos educacionais e os aspectos emergentes desses
processos, tais como a leitura de aspectos visuais e de oralidade (imagens e discursos).
Os dados dos experimentos desenvolvidos no referido curso destacam elementos que
vem nos ajudando a compreender experiências mediadas pelas mídias, particularmente a
fotografia e o vídeo. Interessa-nos a relação viva entre sujeitos, máquinas e seus referenciais,
seus valores, seus símbolos, suas raízes culturais, suas memórias, subjetividades, construção
de identidades, modos de expressão, ou seja, processos de produção e visualização de
imagens, neste caso a produção e visualização de imagens no universo das tramas ecológicas.
No contexto educacional a importância das tramas ecológicas como imagens ou
expressão artística e simbólica está na compreensão de sua complexidade de sentidos.
Conforme Bakthin,
A conversão da imagem em símbolo a reveste de profundidade semântica – a
perspectiva semântica. Correlação dialética entre identidade e não identidade. A
imagem deve ser compreendida como o que ela é e como o que significa. Através
dos encadeamentos semânticos mediatizados, o conteúdo do símbolo autentico está
correlacionado com a ideia de totalidade mundial, com a plenitude do universo
cósmico e humano. O mundo tem um sentido. ‘A imagem do mundo manifestada na
palavra’ [...] Todo fenômeno particular está imerso no elemento dos primórdios do
ser [...] (BAKHTIN, 2003, p.341)

Portanto, os sentidos, mostram a identidade cultural de sujeitos que imprimem por
meio de suas mãos imagens ou como dizem Gonçalves, Lima e Figueiredo (2009, p. 15),
“marcas de uma sabedoria que atravessa gerações e vem sendo transmitida e reformulada na
elaboração constante de uma trama que evoca muitas memórias e segredos”.
Essas memórias e segredos quando compartilhados ajudam na conscientização dos
problemas do mundo e a busca de soluções para estes problemas, como a preservação do meio
ambiente, a medida em que são passados de geração em geração e contribuem para o
desenvolvimento sustentável em suas respectivas regiões.
Todavia, as novas gerações estão se distanciando cada vez mais desses saberes a
medida em que se apropriam de produtos industrializados que rapidamente se tornam
obsoletos e descartáveis. Daí a importância de incentivar relações dialógicas entre professores
em formação e artesãos envolvidos nesses processos para que juntos possam pensar a
formulação de propostas educacionais com vistas a conversão de olhares mais atentos para
esse contexto.
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No curso de produção e visualização de imagens digitais a busca por essa conversão
do olhar ocorreu através de atividades mediada por mídias digitais (de produção de fotos e
vídeos) no registro e na socialização de saberes, trocas de subjetividades, conhecimentos.
Dessa forma, os sujeitos envolvidos puderam tomar consciência do outro e de si próprio,
“novos campos de referência”.
Como explica Bakthin (2003), a “consciência do outro, é, rica em conteúdo e
plenivolante, não inserida na moldura que inclui a realidade, consciência essa que não pode
ser concluída por nada (nem pela morte), pois, o seu sentido não pode ser solucionado ou
abolido pela realidade” (BAKHTIN, 2003, p.338). A consciência é vista como infinita por sua
natureza, que só se revela de dentro para fora. Segundo suas palavras,
Os atos mais importantes que constituem a autoconsciência, são determinados pela
outra consciência (com o tu) [...] Todo o interior não se basta a si mesmo, está
voltado para fora, dialogado, cada vivência interior está na fronteira, encontra-se
com outra e nesse encontro tenso está toda a sua essência. É o grau supremo de
sociabilidade (não extrema, não material, mais interna) (BAKHTIN, 2003, p.341)

Nessa perspectiva a sociabilidade assume papel central no processo dialógico. “O
próprio ser do homem (tanto interno quanto externo) é convívio mais profundo” (BAKHTIN,
2003, p.341). Portanto, “ser” significa “conviver”, isto é, “significa ser para o outro e, através
dele para si. O homem não tem um território interno soberano, está todo e sempre na
fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro”.
(Idem). O encontro com o outro, é o “momento da atividade dialógica” em que segundo
Bakhtin, o sentido revela-se. Para ele, o sujeito expressivo é inesgotável em seu sentido e
significado. No diálogo esse ser inesgotável revela sua compreensão de mundo. Ou seja,
através do diálogo o ser se auto-revela.
A “expressão” é vista “como campo de encontro de duas consciências, entre o eu e
outro. Nessa configuração o “ser da expressão” é visto como “bilateral”, pois, só se realiza na
interação dessas duas consciências. “Os elementos de expressão” do diálogo são: o rosto, os
olhos, todo o corpo, neles se cruzam e se combinam” elementos dessas duas consciências.
A compreensão de que nos fala Bakhtin (2003, p.396), é “uma visão do sentido vivo
da vivência na expressão, uma visão do fenômeno internamente compreendido, por assim
dizer, autocompreendido”, auto-organizável. Esse movimento de auto-organização envolve
retrospectiva e antecipação e, pode auxiliar na compreensão do sentido no diálogo.
O movimento dialógico da interpretação em Bakhtin, compreende um ponto de partida
(um dado texto) que envolve lembranças (contextos passados) que permitem socializar
vivências e memórias (retrospectiva - retroação) e, antecipação (início) do futuro contexto”
(prospecção – devir), que permitem expressar desejos, aspirações.
Nessa perspectiva a memória é de extrema importância uma vez que nas lembranças
ou recordações do sujeito é levado em consideração tanto os acontecimentos do passado,
quanto os acontecimentos do futuro, além dos acontecimentos ocorridos no presente. Todavia,
Bakhtin (2003), adverte que se “transformarmos o diálogo em um texto contínuo”, ou seja,
“se apagarmos as divisões das vozes (a alternância de sujeitos falantes), o que é exatamente
possível (a dialética monológica de Hegel) o sentido profundo (infinito) desaparecerá” (2003,
p. 401). Para ele, “As entonações mais substanciais e estáveis formam o fundo entonacional
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de um determinado grupo social (nação, classe social, grupo profissional, círculo, etc)”
(BAKHTIN, 2003, p.406). De acordo com as suas palavras,
Perguntas e respostas não são ligações lógicas; não podem acabar em uma só
consciência (una e fechada em si mesma); toda resposta gera uma nova pergunta”
(“Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto
dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites […] Em
qualquer momento do desenvolvimento do diálogo tem massas imensas e ilimitadas
de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo
desenvolvimento do diálogo, em seu curso, estes sentidos serão relembrados e
reviverão em forma renovada (em novo contexto) […] (BAKHTIN, 2003, p.408).

Nosso enfoque em processos de produção e visualização de imagens digitais de
professores em formação no nontexto das tramas ecológicas é na possibilidade do encontro do
“Eu” com o “Outro” deixar emergir as múltiplas vozes e, com isso, possibilitar um diálogo
em que os sujeitos possam expressar singularidades sobre sua prática o estabelecimento do
sentido sobre essa prática, informações sobre vivencias, raízes culturais, contextos de vida,
respeitando-se as peculiaridades de tempo e espaço do contexto de uma pesquisa dessa
natureza, com vistas ao retorno a academia com elementos que contribuam para o diálogo
acadêmico sobre esse fazer e pensar e com isso contribuir para gerar novos campos de
referências, novos caminhos através dos quais os sujeitos possam trilhar na tessitura de tramas
e ações interativas com as mídias digitais na cultura onde estão inseridos, desenvolvendo
ideias criativas.
A ideia criativa faz parte do nosso interesse em aprofundar o estudo sobre produção e
visualização de imagens, levando em consideração as possibilidades desses processos serem
vivenciadas por sujeitos em suas práticas artísticas e também pedagógicas.
Como diz Bakhtin (2003, p.338), a “ideia se torna objeto de representação artística,
revela-se não no plano de um sistema (filosófico, científico), mas no plano de um
acontecimento humano”. Para ele “Todo criador recria a lógica do próprio objeto, mas não a
cria nem a viola. Até uma criança que brinca recria a lógica daquilo de que brinca”
(BAKHTIN, 2003, 340). Todavia, nesse recriar “o sujeito toma decisões”. “Nesse processo,
os elos intermediários inclusive aqueles […] imediatos do cotidiano, do dia-a dia, não são
omitidos mas assimilados” (BAKHTIN, 2003, p.341). É justamente aí que reside a
possibilidade do sujeito colocar em prática as suas ideias, sua criatividade apresentar
singularidades.
Compreender essas questões que envolvem o sujeito em atividade de produção e
visualização de imagens e as questões emergentes: socialização de subjetividades, ideias
criativas, produção de sentidos é um passo valioso para uma educação que se pretende
transformadora, em que mesmo o recriar pode ser visto como objeto representativo de um
imaginário coletivo e ao mesmo tempo individual, singular.
Nossa visão do uso das mídias digitais no contexto das tramas, enquanto prática
cultural digna de atenção e reflexão sobre essa complexidade é a de uma prática cultural que
envolve espaços de trocas entre sujeitos de diferentes contextos (professor, aluno,
comunidade), em que o diálogo pode ser estabelecido, os sentidos podem se complementar e
favorecer ações pedagógicas reflexivas. Nesse sentido, foi que optamos pela busca de um
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referencial teórico que, entendemos contribuir para a compreensão de processos de produção
e visualização de imagens. No estudo de processos de produção e visualização de imagens,
que implica considerar a produção de sentidos de diferentes consciências é preciso ficar
atento para essa complexidade de questões que envolvem os sujeitos do diálogo.
É importante ressaltar que tais processos vêm se configurando ao longo da história da
humanidade, envolvendo diferentes aspectos (educacionais, artísticos, estéticos).
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QUESTÕES IDENTITÁRIAS, CULTURAIS E DE
REPRESENTATIVIDADE DA LÍNGUA INGLESA NA SÉRIE DE TV
SENSE 8
Thais Jericó Lima Fernandes315
Tiego Roniery Morais Ramos316
Resumo
Com o advento da globalização, novos meios de comunicação estão sendo disseminados, conquistando assim um
novo público que busca utilizar estas ferramentas (artefatos tecnológicos, séries de TV, filmes e afins) para a
aprendizagem de uma segunda língua. Uma vez que tais recursos tendem a ganhar maior importância e
repercussão no ensino e aprendizagem de línguas, é perceptível a apropriação e potencialização da cultura digital
nos processos de reorganizações sociais. O presente trabalho tem como objetivo analisar a representatividade da
identidade dos falantes de língua inglesa encontrados na série de TV Norte Americana, Sense8, pondo em
questão a popularização do Inglês falado em diversas nacionalidades e de como esta internacionalização afeta o
modo como se reorganiza a construção da identidade dos aprendizes de língua inglesa que buscam um suporte
nestas mídias tecnológicas. Nossas ideias são baseadas em Rajagopalan (2003), Lemos (2005) e Lévy (1998),
que nos direcionam para uma pesquisa que busca construir uma relação entre tecnologia e ensino de línguas,
uma vez que estas estão mais intrinsecamente relacionadas do que podemos imaginar, mostrando-se
imprescindível uma discussão e um novo olhar sobre tal fato.
Palavras-chave: Identidade. Cultura. Língua Inglesa. Sense 8.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No cenário da globalização, a língua inglesa vem se consolidando pela sua
pluralização no mapa linguístico e cultural de todo o mundo. Um dos fatores que tem
contribuído para o desenvolvimento deste fenômeno são os meios de comunicação, como as
TV series. As produções das TV Series de hoje vem sendo transmitidas por meio de
tecnologias digitais e mídias interativas, o que acaba agregando uma grande quantidade de
telespectadores ao redor do mundo e contribui servindo de fermenta para o ensino e
aprendizagem de Língua Inglesa.
Com a popularização das TV Series, o aprendiz de Língua Inglesa enxerga este recurso
como um suporte para a sua própria aprendizagem e como um modo mais simples de
interação com a cultura de um determinado país, a partir do idioma. Por esse viés, a língua
inglesa ganha novas formas, impulsionada por essa interação do aprendiz com as séries. Os
grandes responsáveis por estas produções são as emissoras de TV Norte Americana. O que de
certa forma acaba proporcionando uma maior difusão da cultura Norte Americana, no entanto
hoje, é visivelmente perceptível uma retratação de outras culturas e nacionalidades
interagindo com o inglês através desses recursos midiáticos. Temos, como exemplo, alguns
seriados como Narcos, Orange Is The New Black, Modern Family, Chicado Med, Greys
Anatomy, Sense 8, dentre outros.
Diante desse contexto, esta pesquisa pesquisa visa analisar especificamente a TV serie
Sense8, a qual possui principal questionamento até que ponto a série poderia influenciar de
forma positiva ou negativa na construção da identidade do aprendiz durante o processo de
Graduanda em Letras - Língua inglesa e Literatura inglesa, bolsista do programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail:< thaisjerico@gmail.com>.
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aquisição da língua inglesa. Buscamos fazer uma analise através da produção Sense8, que nos
fez observar o contato entre nativos e não nativos da língua inglesa, a associação de diferentes
culturas com o aprendiz e também a interação dos mesmos com essas culturas, que são
retratadas na TV serie.
3

A CONTEMPORANEIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM
DA LÍNGUA INGLESA

Considerando que a cultura pode ser vista de diversas formas e a linguagem que é a
manifestação mais comum, a mesma pode ser expressa a partir da identidade social, da etnia,
das crenças, valores, normas e o uso da língua, é através da linguagem que as nossas
identidades são constantemente submetidas ao processo de reformulação cultural. (VIAN,
2012,p.6)
Segundo Vian (2012, p.6), “aprender uma língua estrangeira significa aprender a
cultura dos países que essa língua é falada.” Deste modo, para aprender uma língua
estrangeira, é necessário que o aprendiz possa não só adquirir o vocabulário ou a gramática,
mas também é preciso que o aprendiz se envolva com o contexto cultural no qual a língua
está inserida e a forma como ela é utilizada pelos seus falantes nativos. Isso implica
reconhecer que o verdadeiro propósito do ensino de língua estrangeira é formar indivíduos
capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir, ou seja,
transformar-se em cidadãos do mundo (Rajagopalan, 2003.p. 43).
Atualmente, a língua estrangeira mais aprendida no mundo é o inglês, que é estudado
por quase um bilhão de pessoas, além de ser a língua oficial em mais de 55 países, incluindo
África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, entre outros, formando ao todo 400
milhões de falantes nativos. Já no panorama sócio histórico e cultural, o inglês é a língua
usada por cidadãos do mundo todo para a comunicação nos mais diversos contextos culturais,
econômicos, políticos, financeiros, administrativos, de mídia, publicidade e de relações
internacionais.
Diversas são as causas que levaram a língua Inglesa a assumir o papel de língua
global, a mais importante delas está relacionada ao poder das tecnologias midiáticas digitais.
Com o avanço tecnológico digital houve a facilidade de interação e comunicação entre
pessoas de diferentes localidades do planeta, surgindo assim a necessidade de usar a língua
inglesa para a comunicação e a mesma passou a ser falada e difundida por diversos falantes
estrangeiros ao redor do mundo.
Ao tratar da língua inglesa como língua franca, define que oitenta por cento das
trocas linguísticas nas quais a LI é utilizada como segunda língua ou língua
estrangeira não envolvem nenhum falante nativo de inglês. O retrato alçado mostra
uma língua que vem sendo transformada não mais pelos seus falantes nativos, mas
sim por seus falantes estrangeiros que aplicam sobre ela os construtos de sua
própria língua materna, transformando-a. (SEIDLHOFER,2005. p. 339-341)

Diante disso, podemos observar que é no ciberespaço317 que a língua inglesa é usada
recorrentemente e a aprendizagem acaba por tomar proporções diversas, pois a interação e a
comunicação onipresente318 podem ser construídas e desconstruídas entre os participantes,
Ciberespaço “novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas
também novo mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 1999, p. 32).
318
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além de agregar as práticas, atitudes, modos de pensar, conhecimentos e valores que são
compartilhados nesses ambientes virtuais, possibilitando assim a criação da cibercultura319.
No entanto, a língua inglesa gera a exclusão de indivíduos que não conseguem interagir com o
uso da mesma e isto automaticamente acaba isolando indivíduos que buscam fazer parte deste
ambiente virtual. (LEVY, 1999, p.241).
Todo esse meio contribui para a circulação da língua ao redor do mundo e colabora
cada vez mais com a miscigenação entre povos, com o intercâmbio, a multiculturalidade e a
interação intercultural, proporcionando assim, entre os aprendizes, o processo de redefinição
de identidades.
3 A QUESTÃO DA FORMAÇÃO DA INDENTIDADE DO APRENDIZ
Para facilitar a sua aquisição, o aprendiz procura se expor ao máximo à língua, durante
esse processo Norton e Toohey (2002) apontam que os aprendizes não aprendem apenas um
sistema de signos linguísticos, mas uma gama de práticas socioculturais, as quais se
relacionam com a identidade do aluno. Essa relação entre língua e cultura se fazem de
extrema importância, pois:
“é impossível dissociar língua e cultura, o aprendiz carrega dentro de si uma carga
de conhecimentos e entendimentos acerca de cultura e língua que por muitas vezes
são ignorados pela supremacia cultural da língua que o mesmo se encontra
aprendendo, e assim surge a confusão de identidade”. (RAJAGOPALAN, 2003,
p.34)

Identidades são constantemente redefinidas e durante o processo de aprendizagem de
LE principalmente, Holland et al. (1998) alegam que identidade é um conceito de uma
combinação do mundo pessoal ou íntimo e um coletivo de formas culturais e relações sociais
ou seja, fazemos imitações físicas e mentais de pessoas como resposta ao mundo social. Ao
longo dessa adequação a identificação cultural pode ocorrer por uma diminuição dos valores
locais e culturais do nativo através de influencias externas por meio do contato com diferentes
culturas, o que acaba gerando crenças que podem influenciar diretamente no processo de
aprendizagem da língua.
As comunidades estão cada vez mais multilíngues, através do processo de troca entre
pessoas, ideias, culturas e identidades. Nessa linha, Canagarajah (1999, p. 217) considera que
“indivíduos e comunidades podem acomodar uma gama de línguas e culturas para construir
identidades pluralizadas.” Esse movimento é constante e forte na aprendizagem de LE, cada
novo elemento cultural que o aprendiz entra em contato tem influencia direta no seu falar e na
sua identificação com o que está aprendendo. Conforme Rajagopalan (1998, p.41) A
construção da identidade de um individuo na língua e através dela depende do fato da própria
língua em si ser uma atividade em evolução e vice-versa.
O processo de que a construção da identidade linguista do aprendiz de uma segunda
língua estrangeira é através de identificação e de estranhamento com a língua alvo, pois
haverá justamente nesse aprendizado o desejo de vivenciar essa língua que,
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Cibercultura pode ser definida como o “conjunto de técnicas, de materiais, de atitudes, de modos de
pensamento, de valores, que vão se constituindo e crescendo exponencialmente junto com o
desenvolvimento do ciberespaço.” (CATAPAN, 2003, p. 3).
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necessariamente é utilizada para uma outra cultura e esse mecanismo contribui para a
formação da identidade linguística do aprendiz. (VIAN, 2006, p. 9)

Brown (1986) afirma que no processo de aquisição de uma segunda língua adquirimos
também uma segunda identidade, ou seja, sua identidade e cultura são redefinidas através
daquilo que aprende. Claramente, identidade e cultura se misturam, pois conforme
Rajagopalan (2003, p.41) “A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através
dela.’’. Logo, às vezes, são difíceis de serem separadas nesse processo, ao aprender L2 não
adquire-se apenas a habilidade de comunicar-se em outro idioma, mas todo o universo que
aquela língua envolve.
4 A COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL ENTRE O
APRENDIZ E AS TV SERIES
Como foi exposto, a língua Inglesa está presente em vários meios de comunicação,
dentre eles podemos citar as TV Series, que hoje são transmitidas por meio de vários recursos
tecnológicos digitais como, tablets, smartphones e outros dispositivos, sejam em aplicativos
(apps) ou plataformas de conteúdo, os quais dependem da internet. Para a aprendizagem de
línguas essa diversidade de transmissão está cada vez mais despertando o interesse dos
aprendizes, e em especial os aprendizes da língua inglesa, por possibilitar o fácil acesso e
porque observam nesta ferramenta um suporte para a aprendizagem e a oportunidade de
interação com a cultura da língua alvo.
Diante disso, podemos fazer uma relação entre cultura e comunicação, apesar de ambos
serem conceitos diferentes, porém estão diretamente ligados e estão presentes em qualquer tipo
de interação humana, seja verbal ou não-verbal. A cultura é capaz de gerir e definir as
circunstâncias e maneiras em que uma mensagem pode ser transmitida, noticiada ou
interpretada. E para viver em sociedade e manter a sua cultura é preciso que a comunicação
exista. Sendo dessa forma, impossível dissociar cultura e comunicação.
As TVseries produzidas atualmente incluem variações étnicas, linguísticas e culturais
nas suas produções, contrastando com a ideologia disseminada na mídia de uma só cultura,
de só um grupo étnico, de uma só língua que visa sempre representar uma homogeneização
linguística e cultural referentes ao padrões Hollywoodianos. Essa comunicação fornece ao
aprendiz uma interação intercultural que segundo Janzen (1998, p. 12) “é definida por o
conhecimento e reconhecimento do outro para aprofundamento do autoconhecimento, sentir e
repensar para entender melhor, ou até encontrar, a sua própria identidade”, ou seja, a partir do
momento em que o aprendiz assiste uma TV Serie, ele está interagindo com outra cultura,
deixando de ser o mesmo e passando por uma adaptação.
Esse encontro cultural insere o aprendiz em um processo de submissão e adequação a
elementos culturais de outras culturas, através do que está sendo exposto na TV Serie. Essas
representações podem incluir uma diversidade cultural, ou seja, as séries podem explorar
uma diversidade de opções que compõe a mundialização da cultura. Quanto à influência na
ultura local do aprendiz, Costa (2004) defende que a cultura local320 não está dependente às
intervenções culturais estrangeiras, ela pode adaptar-se as formas de outras culturas e

A cultura local é concebida como flexível, adaptável às novidades que a globalização e quaisquer outros
movimentos possam trazer por meio de seus fluxos, pois é capaz de englobar novos significados, fatos, imagens
de outras cultural sem se contradizer ou perder seu caráter local e suas características essenciais que a diferem
das demais formas de vida (COSTA, 2004, p. 257).
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oportunizar a vivência de elementos pertencentes à cultura global321 e é através desse
compartilhamento que no nosso contexto é propiciado por meio da série. Costa (2004)
também argumenta que “a cultura global”, é diferentemente do que já foi chamado de
ocidentalização, “americanização” ou “imperialismo cultural”.
Por outro lado, o autor Lacostte apud Vian, (2006) afirma que a influência cultural,
política e linguística dos EUA ocorre indiretamente por meio de uma série de fenômenos,
como por exemplo, o cinema, as produções musicais que são espalhadas e difundidas por
emissoras de rádio e televisões do mundo inteiro, tudo isso contribui para a mundialização
da língua Inglesa.
VIAN, para argumentar:
A língua inglesa como língua estrangeira hegemônica expressa questões centrais de
poder no ensino e aprendizagem, no que se refere á situação de dominação do inglês
como segunda língua e mesmo como língua estrangeira. A posição do inglês nos
campos dos negócios, e da cultura popular e das relações acadêmicas internacionais
colocada como a língua do poder econômico e de interesses entre as classes,
constituindo uma possível ameaça para outra línguas e em elevações de prestigio na
sociedade. (2006,p. 86).

Para Vian (2006, p. 86) “é preciso que haja uma consciência crítica entre os falantes da língua
inglesa para que se entendam essas transformações passando agir de maneira ativa e não se
tornem apenas receptores dessas mudanças ocasionadas pela hegemonia da língua Inglesa”.
Em relação ao sucesso ou não, esta comunicação depende da leitura do aprendiz sobre
o perfil identitário o qual é representado na serie, pode ocorrer através da imaginação:
BHABHA, afirma que:
O imaginário é a transformação que acontece no sujeito durante a fase formativa do
espelho, quando ele assume uma imagem distinta que permite a ele postular uma
série de equivalências, semelhanças, identidades, entre os objetos do mundo ao seu
redor. No entanto, esse posicionamento é em si problemático, pois o sujeito
encontra-se ou se reconhece através de uma imagem que é simultaneamente
alienante e daí potencialmente fonte de confrontação. (BHABHA, 1998, p. 119)

ou seja, o aprendiz vai realizar um esforço imaginativo a partir de uma determinada visão
daquela cultura alvo que é representada nas TV Serie e isso pode desencadear uma ruptura no
ato da comunicação que ocasiona uma interpretação baseada em estereótipos.
Brown (1980) define o estereótipo como uma categoria a partir da qual um indivíduo
assume características básicas do grupo ao qual pertence. Há três razões para que acreditemos
que os estereótipos são uma forma de classificação que acabam por dificultar a comunicação
intercultural. A primeira razão seria a de que os estereótipos falham ao especificar
características individuais, já que eles atribuem exatamente os mesmos traços a todos os
membros de um determinado grupo. A segunda razão apresentada pelos autores é a de que os
estereótipos são supergeneralizações, supersimplificações, frequentemente baseados em
Cultura global vem partindo de diversos países, sem ter um foco principal, ainda que possa haver
predominância por alguma de suas partes. Sabemos que o Inglês é modelo linguístico internacional e que a
cultura Inglesa difundida em níveis mundiais por influência da língua. (Costa, 2004).
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exageros, meias-verdades, distorções e premissas falsas e por isso mesmo, eles fornecem um
retrato impreciso sobre as pessoas com as quais interagimos. A terceira razão para aceitarmos o
argumento de que os estereótipos tendem a impedir uma comunicação intercultural bemsucedida, deve-se ao fato de que as pessoas não reconhecem e não entendem diferentes visões
de mundo, geralmente adotam uma atitude fechada para com as diferenças culturais (POTTER e
SAMOVAR, 1998. p 81).
O estereótipo é encontrado em quase todas as situações interculturais. E todos nós,
alguma vez já demonstramos determinada visão a respeito de uma linguagem ou
nacionalidade. Um dos motivos para esse ato é a de que o ser humano tem uma necessidade
psicológica de categorizar e classificar. As TV series e a mídia em geral contribuem para a
difusão de determinados estereótipos, como por exemplo a maioria dos Latinos Americanos é
representado nos filmes ou séries como imigrantes não letrados e marginalizados que sofrem
dificuldades financeiras nos países de primeiro mundo. Essas ideias e concepções acabam
enraizando em formas de crenças o perfil indenitário do aprendiz.
6

METODOLOGIA

Nossa pesquisa metodológica é de cunho explicativo observacional, que visa realizar uma
análise do seriado Sense8, através de uma síntese teórica dos estudos do seguintes autores:
Rajagopalan (2003), Brow (1980), Bhabha (1998) Vian, 2012, Costa (2004), Lévy (1998),
entre outros.
A análise de dados deu-se a partir de uma rigorosa fundamentação com os postulados
que guiam as discussões deste trabalho, pensando no impacto intercultural da TV serie Sense
8 no processo de formação da identidade do aprendiz durante a aprendizagem da língua
inglesa.
6 ANALISE DE DADOS.
O seriado Sense8 foi produzido e lançado através do formato streaming, pela Netflix, é
uma série norte americana, escrita e produzida por Lilly e Lana Wachowski e J. Michael
Straczynski, todos de naturalidade norte americana. O gênero da produção é ficção dramática
que narra a história de 8 pessoas espalhadas pelo mundo, que descobrem que estão
mentalmente conectadas, e essa ligação faz com que cada membro do grupo tenha acesso as
suas habilidades, conhecimentos, linguagem, além de estarem emocionalmente ligados e
capazes de se comunicarem.
No seriado existem personagens de nacionalidade americana, africana, alemã,
britânica, coreana, indiana e mexicana e cada um representa o povo do seu respectivo país. A
série nos levou a refletir sobre esse papel da cultura e identidade relacionada ao aprendiz de
L2. Gatbonton et al (2005) diz que questões relativas à cultura e à identidade devem ser
levadas em consideração para se compreender o processo de aquisição de LE. Dentro da
presente série vimos que os traços culturais de cada personagem foram transmitidos de forma
clara, desde a representação do seu país até a habilidade linguística. O Inglês é a língua
predominante no seriado Sense8 e por esse motivo nos atentamos ás questões de identidade e
cultura na aprendizagem de línguas, pois cada um dos personagens fala o idioma carregando
sua cultura no inglês que falam, ou seja, de forma notável os atores não são somente
descendentes, mas são naturais do lugar que representam. Essa fluidez sociocultural e
linguística foi um dos primeiros fatores que chamaram a nossa atenção sobre a série, pois
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cada um fala a língua Inglesa sem esconder seus traços locais característicos, traços fortes de
L1.
Para aquisição de línguas, segundo Almeida (2011, p.26) “é necessário que o aprendiz
perceba as diferenças, reflita sobre elas, para assim poder ou não modificar conscientemente a
sua visão a partir da visão do outro, mas cientes de que as diferenças vão sempre existir.”
No seriado há oito pessoas de nacionalidades diferentes que convivem, onde há
diferença de língua, sexo ou ideologia. Eles são um só e muitos ao mesmo tempo, podendo
sentir tudo que o outro sente, fazer o que outro faz, ver o que o outro vê. E isso só fica mais
claro durante a continuidade da série, pois quanto mais eles compartilham momentos, maior é
a ligação entre eles, como podemos observar nas imagem 1 e imagem 2:

Imagem1
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Imagem 2323

Em determinadas situações, eles possuem uma capacidade de se deslocar e visitar o
outro no seu respectivo país, e durante esse ato ocorre a interação intercultural, sendo que os
mesmos utilizam a língua inglesa como suporte para que essa comunicação possa se
concretizar, portanto a língua inglesa possui um papel fundamental, que é unir esses povos de
culturas tão distintas.
Outra questão a ser observada, não está somente ligada ao sotaque e a comunicação
em si, mas sim em toda a representação que está envolvida em tudo isso. Na série não vemos
casos geralmente retratados na mídia, como descendentes de estrangeiros ou imigrantes que
vivem nos países de primeiro mundo, pois neste caso o seriado mostra pessoas de
nacionalidades diferentes dialogando e usando um idioma comum, o Inglês. E o sotaque
carregado não representa apenas um idioma que não foi bem aprendido, mas também todas as
representatividades de suas culturas maternas.
Esses diálogos são constantes durante todo o seriado, como no exemplo de conversas
entre os personagens Wolfgang (Max Riemelt) que é Alemão e Kala (Tina Desai) que é de
naturalidade Indiana, além do mesmo conversar com Lito (Miguel Ángel Silvestre) que é
Mexicano, e assim a comunicação é estabelecida. Vale lembrar que nesse grupo possui apenas
dois personagens de origem Norte-Americana e um outro de nacionalidade britânica.
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Imagem 1. Fonte: <https://paneladeseries.wordpress.com/2015/06/14/sense8-s01ep11-just-turn-the-wheeland-the-future-changes/>
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Imagem2. Fonte: < http://paradatemporal.blogspot.com.br/2015/07/sense8-1x05-art-is-like-religion.html>
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Imagem 3324

Cohen (1974) afirma que o pluralismo é a base da sociedade moderna, constituída
por uma variedade de grupos que podem se sobrepor, se entrecruzar, se sustentar ou se opor.
Já para o autor Bhabha (1998, p. 63) “A diversidade cultural é o reconhecimento de
conteúdos pré estabelecidos, mantida em um enquadramento temporal relativista, ela dá
origem a noções liberais de multiculturalismo, de intercâmbio cultural ou da cultura da
humanidade.” Na imagem 3 temos o encontro entre duas culturas distintas, entre o
personagem Capheus de naturalidade Queniana e Riley, nativa da Islândia, que reside em
Londres, e a partir desse momento os conteúdos pré-estabelecidos de cada individuo entram
em evidência. O personagem Capheus, (Queniano) ao se mover para Londres, demonstrou
estar totalmente familiarizado com a cultura local, reconhecendo a literatura britânica, a
monarquia e até mesmo o famoso e tradicional chá britânico, ou seja, isso é a representação
da cultura global ou mundialização da cultura, que tem como um dos principais
colaboradores a globalização, vale ressaltar que em nenhum momento da série ele negou
seus traços culturais ou a valorização de uma outra cultura dominante, porém a personagem
islandesa ao se mover para o Quênia, pareceu desconhecer totalmente a cultura local mas no
decorrer da serie, ela vai conhecendo ao poucos, junto com o personagem, os costumes
locais.
Entretanto, a série possui vários elementos que apontam para a supremacia cultural
norte americana, com uma quantidade maior de atores americanos e o enredo
predominantemente nos Estados Unidos, porém percebemos que as outras culturas não
foram retratas de forma inferior e que tiveram seus traços, costumes e língua respeitados.
Dessa maneira, notamos que produções como essa podem refletir positivamente no
aprendiz de L2, Rajagopalan (2003) assegura que a perca de identidade é motivo de angústia
para os aprendizes de línguas. Através dessa série nos atentamos a esse movimento que está
ocorrendo nas produções midiáticas atuais que estão considerando cada vez mais outros tipos
de inglês falado, sem a anulação dos traços culturais que cada povo possui. Vale também
pensar na possiblidade de que esse fenômeno afeta diretamente as crenças vindas de
estereótipos pré-estabelecidos pelo aprendiz ao perceber que pessoas de outras nacionalidades
falam a língua inglesa e que é possível ser fluente na língua e ainda preservar os seus traços
culturais e não somente imitar os nativos de língua inglesa.
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Imagem3. Fonte: <http://s8gif.tumblr.com/post/121356488848/too-precious-too-pure>
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que a série Sense 8 representa uma abertura para as representações
de diversidades culturais diante das produções midiáticas atuais, além de que a mesma
promove a comunicação intercultural entre o aprendiz e uma possível quebra de estereótipos.
Acreditamos também que produções como esta vem possibilitando a reflexão de como
o aprendiz se coloca diante de uma língua estrangeira, levando em conta a maneira como estes
sujeitos se percebem diante de tais diferenças. Até então, víamos somente nativos falantes da
língua inglesa tendo espaço e papel de destaque em filmes, séries e afins, entretanto, nos
últimos anos percebemos a promoção de variações da língua, a aceitação do diferente,
mostrando como a língua Inglesa é de fato falada por múltiplas nacionalidades.
Diante disto, entendemos que cultura visual é talvez uma das fontes mais poderosas
na promoção e reprodução dos aspectos sociais e culturais, Lemos (2005). No entanto,
notamos que deve haver mais investigações que amplie as possibilidades de análise do
conteúdo midiático para que se possa despertar no aprendiz de língua Inglesa uma
consciência crítica diante das imagens e mensagens que constantemente são vinculadas nos
meios tecnológicos, pois como afirma Rajagopalan, (2003, p.53) “É preciso que o aprendiz
domine a língua estrangeira, fazer com que ela se torne parte da nossa própria personalidade e
jamais permitir que elas nos domine”
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A GAMIFICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA
Thalita Christina Cavalcante Arré
RESUMO
A gamificação é um tema recente que vem sendo abordado com mais frequência nos últimos cinco anos e se
refere à aplicação de elementos de games fora do contexto dos games. Os professores já utilizam técnicas de
jogo há algum tempo, incorporando desafios para envolver experiências dos alunos de modo a mantê-los
envolvidos, definindo metas e fornecendo opinião sobre o progresso deles, proporcionando um ambiente seguro
para que os alunos pratiquem suas habilidades. Todos estes aspectos são elementos de gamificação. A
construção de uma atividade gamificada parte primeiramente por pensar sobre uma experiência cotidiana, como
fazer uma atividade simples, e convertê-la em uma atividade que possua elementos de concorrência, cooperação,
exploração e histórias. Os alunos podem competir uns contra os outros, ao mesmo tempo oferecendo apoio em
um ambiente cooperativo participando de uma história fictícia em um contexto real. A gamificação compartilha
dos elementos e do design dos jogos para atingir propósitos em comum como, por exemplo, lançar desafios, usar
estratégias, obter pontos para atingir determinados objetivos e liberar acesso a itens bloqueados, conquistar
espaço, ganhar visibilidade e recompensas, medalhas, prêmios (BUNCHBALL, 2012; GROH, 2012;
O’DONOVAN, 2012). Nesse sentido, o presente estudo busca discutir a aplicação do conceito de gamificação
no ensino de idiomas, discutindo a aplicação de simulações de contextos reais, pois os jogos provocam no
aprendiz uma sensação de diversão, propiciando um ambiente agradável para a aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Línguas. Gamificação.

1 INTRODUÇÃO
Na atualidade pode-se perceber a rápida evolução das novas tecnologias, causando
intensas modificações na maneira em que a sociedade vê e vive o mundo. Nota-se uma
quantidade cada vez maior de informações que circulam de forma rápida entre os cidadãos,
que tem cada vez mais o acesso à internet. Esse acesso não permite o usuário apenas a
informações, mas a um vasto conhecimento que os tornam curiosos, seja pela possibilidade de
inovação, de interação e de troca.
No meio dessas características da sociedade atual que surge e cresce de forma
acelerada, muitas denominações para elucidar esse tipo de sociedade também surgem. Lévy
(1999) denomina a sociedade atual como sendo a “sociedade do conhecimento”, enquanto que
Castells (2000) chama de “sociedade em rede”. Levy (1999) entende sociedade do
conhecimento como o novo tipo de relacionamento que a sociedade tem com o saber, ou seja,
as novas formas de aprender, transmitir e produzir conhecimentos.
Uma das grandes preocupações com essa nova sociedade que surge, é de aliar a
educação às novas tecnologias. Para Lyotard (1993), o grande desafio da humanidade na
atualidade é a tecnologia. Segundo ele, a única chance que o homem tem para conseguir
acompanhar o movimento do mundo é adaptar-se a complexidade que os avanços
tecnológicos impõem a todos, indistintamente. Esse é também um grande desafio para a
educação: adaptar-se aos avanços das tecnologias, para que as mesmas sejam usadas dentro
dos preceitos educacionais e orientar o caminho de todos para o uso crítico desses novos
meios.
A escola representa na sociedade moderna o espaço de formação de gerações jovens,
mas também de todas as pessoas. Nesse momento de rápidas transformações, as pessoas
buscam na educação escolar a garantia de formação que lhes possibilite domínio de
conhecimento e melhor qualidade de vida, incluindo nesses termos, o manuseio das novas
habilidades que a sociedade impõe e nesse caso, o manejo das novas tecnologias também se
enquadra nessa busca:
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Fazer com que as escolas venham a serem lugares propícios para a criatividade, para o
pensamento profundo e para a formação de seres completos; lugares em que todas as
crianças e jovens podem adquirir portfólios adequados para o seu sucesso, um sucesso
definido de formas múltiplas, assim como a capacidade de criticar e transformar as
estruturas sociais criando, com isso, mundos melhores para todos (GEE, 2001, p. 18,
tradução nossa).

De acordo com Kenski (2012, p.19), através da ação do professor na sala de aula e no
uso dos suportes tecnológicos são definidas as relações entre o conhecimento e a forma de
exploração das tecnologias disponíveis. Fazendo uso do conhecimento que tem, o professor
terá novas formas de garantir uma melhor aprendizagem aos alunos.
Uma nova forma de garantir essa aprendizagem de forma satisfatória é utilizando um
ambiente divertido através de games. Para entendermos melhor, segue o exemplo seguinte:
imaginemos uma aula de Inglês: a professora fala sobre Presente Perfeito. Ela escreve na
lousa todas as possibilidades desse tempo verbal. Após explanação, apaga o quadro. O aluno
ouve e pratica algumas frases. Em casa, o aluno revisa o conteúdo sozinho. No livro didático,
ele tenta assimilar todas as regras de uso, formação do tempo verbal, os verbos no particípio
passado. Tarefa pedindo para fazer as formas afirmativas, negativas e interrogativas do
Presente Perfeito.
Agora, vamos imaginar esses mesmos alunos acessando o site de aprendizagem
Busuu, e através de uma competição coordenada pelo professor, os alunos irão clicando em
como formar frases, escutando pronuncia, repetindo as frases formadas e através de exemplos,
são inseridos no uso do Presente Perfeito.
A maioria dos professores utilizaria o primeiro exemplo de aula para explicar o
Presente Perfeito para seus alunos. Essa é a forma como a educação dos nossos jovens está
sendo segmentada: um ensino de conteúdo descontextualizado que o aluno tem que decorar,
passiva e individualmente. Enquanto que utilizando games, como foi feito no segundo
exemplo, o aprendizado ocorre com simulações que o próprio aluno ajuda a construir de
forma participativa, contextualizada e integrada.
De acordo com Mattar (2010), “nossas escolas e universidades estão organizadas
como linhas de montagem e seu produto final é a padronização: o ideal é que todos saiam
iguais”. Mattar explica que “esse sistema foi eficiente na tarefa de formar trabalhadores
homogêneos, conformados com as linhas de produção lineares da Revolução Industrial, mas
hoje, no contexto em que as novas tecnologias dominaram nossas vidas, já não serve mais”.
Nas escolas, nossos alunos são expostos a grande quantidade de conteúdo e estudam
muito sem saber como e quando irão utilizar o que estudam, pois o conteúdo é passado de
forma mecânica e eles não entendem onde o conhecimento adquirido poderá ser aplicado.
Percebemos então que o aprendizado precisa de motivação para que haja um envolvimento
dos alunos de forma mais participativa e intensa, e essa motivação pode ser atingida pelo uso
de games. Percebemos também que a retenção do conhecimento é baixa quando o aluno se
senta para aprender algo que o professor ensina e que, sem contexto, o aluno não consegue
visualizar que esse aprendizado faz sentido.
As aulas são dadas de forma passiva e muitas vezes enfatizando apenas o conteúdo das
provas, que muitas vezes são de múltiplas escolhas fazendo com que os alunos decorem datas,
palavras e lugares, que mais tarde podem ser esquecidas por tornarem-se sem valia nas
circunstâncias diárias da vida dos alunos. Em oposição a essa forma de aprender, nos
momentos de lazer os alunos estão cada vez mais expostos a jogos que são ricos e complexos
em conteúdo e histórias motivando-os através de prêmios.
Precisamos aceitar que a educação mudou e que, a sociedade atual exige que os
cidadãos sejam hábeis em aprender rapidamente, em trabalhar em grupo, saber resolver
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problemas de maneira rápida, tenham senso critico e criatividade, além de precisarem saber
utilizar as tecnologias. E, todas essas habilidades devem ser aprendidas no contexto escolar.
Jogos podem envolver diversos fatores positivos sociais, culturais, cognitivos. Ao
jogar, as pessoas aprendem a conviver com regras e negociar nesse ambiente. Os games são
uma forma de entretenimento com grande popularidade entre, não somente os jovens, mas
entre públicos de todas as idades e, essa popularidade parece apenas aumentar com o passar
do tempo. Os jogos são produtos midiáticos oriundos da cultura digital e, sendo um
entretenimento bastante popular, são responsáveis por influenciar até mesmo modos de pensar
e agir dos indivíduos. Além de existirem nos games métodos e elementos capazes de
proporcionar aprendizagens úteis em vários domínios da vida, de forma eficiente e prazerosa.
Gee (20013, p.6) afirma que games e aprendizagem são dois conceitos inseparáveis,
pois “não se consegue jogar um game sem antes aprendê-lo”. Os games são grandes
representantes do que Seymour Papert (2008) denominou, há quase trinta anos, “era da
aprendizagem”. E já naquela época, em que a indústria dos games ainda era pequena, se
comparada a hoje, esse mesmo autor observava:
Nível de esforço intelectual que as crianças estavam empregando nessa atividade
[jogando jogos eletrônicos], além do nível de aprendizagem que estava ocorrendo.
Níveis de esforço e de aprendizagem muito maiores do que o ocorrido apenas
algumas horas antes na escola (2008 p. 19-20).

Anos depois, Orrico (2012) atesta que o Brasil possui o quarto maior mercado mundial
de games e cerca de 23% dos brasileiros são jogadores assíduos ou casuais, o que corresponde
a mais ou menos 45 milhões de jogadores. Tendo em vista esse cenário, seria de grande valia
se os professores começassem a refletir sobre o uso de games em sua prática pedagógica,
tentando entender um pouco dessa essência que os games possuem, procurando fazer com que
os ambientes de aprendizagem possam ser usados de forma potencializada e positiva,
proporcionando experiências de aprendizagem e resolução de problemas. Assim, esses
profissionais terão mais uma alternativa para transformar esses ambientes de um modo mais
significativo e atraente para os jovens de hoje que, inseridos nesse contexto dos games, das
tecnologias digitais e da cultura digital, parecem não manifestar na escola o mesmo
entusiasmo que comumente manifestam em suas interações com os games e com as
tecnologias digitais.
4

DESENVOLVIMENTO

4.1 CONCEITOS DE GAMIFICAÇÃO
Gamificação é um termo recente, portanto sua definição ainda está em processo de
formação em algumas áreas e apesar de não ser novidade, a palavra em si é nova. De acordo
com Fardo (2013) essa palavra foi apresentada pela indústria de mídias digitais e seus
primeiros usos datam de 2008, porém, somente na segunda metade de 2010 é que o termo
ganhou popularização devido à sua introdução em conferências sobre mídias digitais.
Apesar de merecer uma definição mais ampla, usaremos como ponto de partida, o
conceito de que gamificação se refere à aplicação de elementos de games fora do contexto dos
games (DETERDING et al., 2011), nesse caso, dentro de um contexto escolar para auxiliar
em uma aprendizagem mais significativa. A construção de uma atividade gamificada parte
primeiramente por pensar sobre uma experiência cotidiana, como fazer uma atividade simples
e convertê-la em uma atividade que possuam elementos de concorrência, cooperação,
exploração e histórias. Os alunos podem competir uns contra os outros, ao mesmo tempo
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oferecendo apoio em um ambiente cooperativo participando de uma história fictícia em um
contexto real.
Segundo Gee (2008) os jogos são os mecanismos que possuem função de entreter e,
geralmente, lançam desafios, metas e objetivos que mantém as pessoas estimuladas a
jogarem. Utilizar elementos de jogos para simular uma situação cotidiana na sala de aula de
língua inglesa é um exemplo de gamificação (do inglês Gamification). A utilização da
gamificação é baseada no uso de alguns elementos de games, estratégias e pensamentos, com
a finalidade de contribuir para a aprendizagem dos alunos de forma mais interessante,
proporcionando além de uma aprendizagem significativa, também um ambiente de
entretenimento.
Segundo Kapp (2012), gamificação é “o uso de mecânicas, estética e pensamentos dos
games para envolver pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver
problemas”. O autor complementa essa definição afirmando que a gamificação é “uma
aplicação cuidadosa e considerada do pensamento dos games para resolver problemas e
encorajar a aprendizagem usando todos os elementos dos games que forem apropriados”.
O que a gamificação propõe como estratégia aplicável aos processos de ensino e
aprendizagem nas escolas, ou em qualquer outro ambiente de aprendizagem, é utilizar um
conjunto de elementos que são encontrados na maioria dos games e aplicá-los nesses
processos, com o intuito de envolver e estimular a dedicação que os games normalmente
conseguem gerar.
Para esclarecer melhor essa definição, começaremos do preceito que jogo/game e
gamification não são a mesma coisa. O ensino mediado por jogos parte do princípio de que o
indivíduo tem controle de suas ações sobre um objeto digital, ou seja, ele controla o jogo.
Como exemplo, podemos citar o jogo Sombras de Modor, em que os jogadores assumem o
papel de herói, controlando um avatar, que explora um mundo virtual de magia, mistério e
aventura. O jogo é proposto de várias missões, tarefas necessárias para avançar as fases e
pode-se jogar com vários outros usuários.
A gamificação utiliza os elementos e o design desses jogos com o intuito de alcançar
propósitos como, por exemplo, lançar desafios, usar estratégias, obter pontos para atingir
determinados objetivos e liberar acesso a itens bloqueados, conquistar espaço, ganhar
visibilidade e recompensas, medalhas, prêmios (BUNCHBALL, 2012; GROH, 2012;
O’DONOVAN, 2012).
De acordo com Stanley (2012), “a junção desses recursos tecnológicos ao conceito de
gamificação estimula o aprendiz a praticar a conversação, diálogo, simulando situações reais
de comunicação de forma lúdica”. Já segundo Quadros (2014) “na gamificação, a mecânica
das atividades gira em torno de alguns elementos de jogos como níveis, conquista de posição
e medalhas, sistemas de ponto e restrições de tempo”. Esses são os elementos usados em
muitos jogos e na gamificação utilizamos alguns deles dependendo do contexto em que é
usado. O objetivo é o de criar ou usar um jogo em que os alunos se envolvam em um desafio,
definido por regras, interatividade e feedback e que resulte em uma aprendizagem quantitativa
e eficaz. As Pontuações estão ligadas a ações dos alunos durante o jogo, e essas ações são
limitadas por regras, o que gera uma aprendizagem bastante coerente com o papel da escola
de ensinar regras e respeito aos limites.
Se os jogos têm esse poder de atrair a atenção dos jovens e de mantê-los envolvidos,
nós, professores, podemos desenvolver ou aprimorar um método usando a noção de
Gamification, com o intuito de melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos, motivandoos e transformando- os em sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.
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4.2 POR QUE USAR GAMES
Videogames são uma plataforma natural para os nativos digitais, portanto o
aprendizado baseado em games deveria ser profundamente explorado para educação, como
uma maneira de nos comunicarmos melhor com nosso alunos de hoje (MATTAR, 2010). A
educação tradicional prefere focar no conteúdo abordado de maneira a ensiná-lo diretamente,
enquanto os games preferem um conteúdo subordinado e ensinado de maneira indireta.
Assim, podemos pensar em uma construção do aprendizado, guiada por professores, que
possa ser feita através de games e simulações em sua instrução.
Mattar (2010) sugere que na geração dos nativos digitais, o conhecimento é cada vez
mais construído colaborativa e socialmente. No caso dos videogames, o autor cita que
“aprende-se fazendo junto, em grupo. Se antes a colaboração estava subordinada a presença
física, cada vez mais é possível praticar a colaboração virtual em diversos níveis”. Sendo
assim, é prioridade da educação facilitar o trabalho em comunidade, cooperativo,
colaborativo, e desenvolver capacidades de trabalho em grupo,
De acordo com Gee (2008) existe uma longa lista de princípios de aprendizagem
incorporados aos videogames. O autor ressalta que as crianças aprendem, por exemplo, a
brincar com identidades, assumindo e construindo diferentes personalidades virtuais. Em
muitos casos, essas personalidades envolvem a identidade de solucionador de problemas,
mediante a qual a criança aprende a lidar com erros de forma mais dinâmica e interativa do
que o que ocorre na escola.
Gee (2008) acrescenta que jogando videogames, as crianças desenvolveriam também
habilidades metalinguísticas. Essa possibilidade de reflexão sobre o próprio código do jogo,
por meio da consciência das diferenças de dificuldades entre as fases, da mudança das
músicas em cada fase do jogo e toda essa consciência junta, levaria ao reconhecimento do
jogo como um sistema complexo de partes inter-relacionadas, o que contribuiria para o
desenvolvimento do senso crítico da criança.
Quando pessoas jogam videogames, apesar de se especializarem, integram e
compartilham suas diferenças sociais e culturais como recursos estratégicos, não como
barreiras, o que seria uma habilidade essencial no mundo do trabalho contemporâneo.
Cada pessoa deve se enxergar como apta a terem um conjunto de habilidades,
experiências e realizações e precisam estar preparadas para rearranjar suas habilidades,
experiências e realizações, para se descreverem de novas maneiras, para se expuserem como
aptas e prontas para novos trabalhos, identidades e papéis quando eles surgem no seu futuro.
As pessoas precisam estar preparadas para múltiplos trabalhos durante sua vida. Essa
possibilidade é oferecida pelo uso de videogames em educação. As crianças de hoje, imersas
nesse novo tipo de aprendizado, vão para a escola para aprender inúmeras palavras fora de
qualquer contexto e sem ferramentas inteligentes. Com a utilização de games, além de
poderem ser incluídas em seu próprio processo de aprendizado, elas podem incorporar essa
nova habilidade de estarem preparadas para várias funções, pois em um jogo é necessário que
o jogador complete vmuitas tarefas, de várias formas diferentes, fazendo uso de várias
funções.
Para Prensky (2012) games proporcionam motivação, incluindo nesse contexto a
gratificação do ego, vitória, prazer e diversão que podem ser incorporados a um ambiente de
reflexão e contextualização educacional. Presky ainda adiciona que os games ajudam os
alunos a saírem da zona de conforto sem perceberem, pois “essa ideia de exercitar e forçar o
aprendiz, em vez de apenas deixá-lo mais confortável, é típico das técnicas de aprendizagem
inovadoras embutidas nos modernos games eletrônicos complexos que nossas crianças
jogam”. Uma sugestão de Prensky é procurar o que há de educacional nos games que as
pessoas já jogam.
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O jogo é um sistema que segue um conjunto de regras específicas para que se possam
desafiar os jogadores. De certa forma, o que mantém o jogador envolvido é o quão divertido
for o desafio. Para Kapp (2012) a partir do desafio, o jogador age em direção a um objetivo e
avalia constantemente as suas ações dentro do jogo. O feedback serve como marcação do
resultado de suas habilidades. Logo essa habilidade reflete a sua aptidão, capacidade, destreza
para realizar uma determinada atividade, tomar uma decisão e mudar seu comportamento.
Dessa forma, percebe-se que a gamificação compartilha dos elementos e do design dos
jogos para atingir propósitos em comum como, lançar desafios, usar estratégias, obter pontos
para atingir determinados objetivos e liberar acesso a itens bloqueados, conquistar espaço,
ganhar visibilidade e recompensas, medalhas, prêmios (WERBACH e HUNTER, 2012;
BUNCHBALL, 2012; GROH, 2012; O’DONOVAN, 2012).
Gee (2008) apresenta uma lista dos princípios de aprendizado envolvidos pelos games
em que cita que os aprendizes se sentem energizados e que a resolução de problemas acontece
de forma ordenada e que a frustração pode ser mais prazerosa através dos games, os alunos
desenvolvem habilidades como estratégias (as pessoas aprendem e praticam habilidades
melhor quando elas enxergam um conjunto de habilidades relacionadas como uma estratégia
para completar objetivos que desejam completar), compreensão de um pensamento sistêmico
e enxergam o assunto estudado com imagem e ação.
2.3 COMO FUNCIONA A GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE LINGUAS
As tecnologias nos permitem, com alguma criatividade, explorar as informações de
diversos modos. Logo, nós, professores, podemos pensar numa atividade que proponha uma
experiência imersiva personalizada, pois através da web 2.0 a internet não é mais estática e as
pessoas podem controlar as suas interações em tempo real na rede.
Quadros (2014) sugere que um exemplo para a prática de ensino de língua inglesa é
utilizar um aplicativo de produção de desenhos animados. A gamificação é aplicada num
contexto digital baseado na internet. O Go! Animate estimula seus usuários a produzir vídeos
animados premiando-os com medalhas e classificação em níveis de popularidade que,
posteriormente, se disseminarão em suas redes sociais pessoais. Esses tipos de premiações
induzem os indivíduos a produzir vídeos e compartilhar na rede, podendo utilizá-los para
comunicação na língua e para treinar ou testar assuntos já estudados.
Na sala de aula, o autor desafiou seus alunos a produzirem o roteiro/falas dos
personagens. Conforme os vídeos foram sendo visualizados, o aluno ganhava popularidade e
premiações pela produção. Os outros usuários que assistiram a esses vídeos avaliaram,
recomendaram e compartilharam em redes sociais como o Twitter ou Facebook, por
exemplo..
Na gamificação os prêmios motivam a diversão. Participar de uma atividade que tenha
desafios e avanços gradativos de acordo com níveis de dificuldade e de exigência de
conhecimento podem estimular, motivar e incentivar a curiosidade e a aprendizagem, pois
segundo Kapp (2012) eles fornecem memórias específicas de experiências de aprendizagem
passadas para os alunos e apoiam todas as suas habilidades atuais para a compreensão no
mundo da educação.
De acordo com Quadros (2012), o Duolingo e o Busuu (busuu.com) são outros
exemplos de suportes voltados ao ensino e aprendizado de idiomas, que adotam um sistema
de gamificação. No Duolingo, por exemplo, os pontos obtidos nas aumentam de acordo com a
quantidade de palavras aprendidas nas lições. O aprendiz é exposto a uma série de palavras
que posteriormente servirão para formar frases nas lições seguintes:
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As lições são progressivas e as palavras são aprendidas quando o aluno posiciona a
seta do mouse sobre uma palavra da frase. A partir daí, são introduzidos os
conceitos de gramática. Da mesma forma, cada frase nova contém um áudio e o
aluno pode ouvi-lo inteiro ou apenas as palavras que deseja reforçar na compreensão
auditiva. Há também a lição de oralidade em que o estudante grava a sua voz e
encaminha para o sistema. Há uma comunidade de colaboradores que fornecem
feedback oral (QUADROS, 2012).

Todas as lições do Duolingo estão colocadas em um layout de jogo no estilo de
“plataforma”, em que o jogador avança as lições e pode acompanhar o seu progresso na
“fase” por meio de uma barra que se situa acima das lições. Em caso de erro na resolução de
uma tarefa o aluno perde uma “vida” (representada pela imagem do coração). Se o aluno
cometer mais de três erros o jogo o leva para o começo da fase. Segundo Stanley (2012), o
envolvimento desses recursos tecnológicos aliados ao conceito de gamificação estimula o
aprendiz a praticar a conversação, diálogo, simulando situações reais de comunicação de
forma lúdica.
5 CONCLUSÃO
São muitos os benefícios de um ensino adotando os conceitos da gamificação, pois o
processo começa a partir do planejamento do projeto, da escolha do game ou da criação do
mesmo, do preparo da sala de aula para a execução da prática. Dessa forma, o contexto do
jogo vai ter significado, seja de línguas ou de qualquer outra disciplina curricular, a atividade
terá sentido na medida em que o objetivo esteja na aprendizagem efetiva do aluno.
O ensino gamificado terá sucesso quando o planejamento de aula com o uso da
tecnologia em rede possa envolver alguma combinação de elementos como desafios, metas,
objetivos, conquistas devidamente premiadas e técnicas dos games com a finalidade que não
seja apenas “jogar o jogo”, mas sim de aprender no contexto escolar. A gamificação no ensino
é uma combinação dinâmica entre as técnicas, o design, as histórias, os desafios e todas as
outras características dos games utilizadas em um contexto de sala de aula.
Há muitas características de games que são úteis a educação, como elo entre o que é
aprendido na teoria e na prática; dedicação de boa parte do tempo a atividades; motivação e
objetivos claros; oferecimento de dicas, pistas e soluções parciais para manter os alunos
progredindo; personalização do aprendizado.
Pesquisas apontam que quando a gamificação é usada no ambiente escolar, a
assiduidade, a pontualidade, as relações interpessoais dos alunos melhoram, assim como seu
senso de responsabilidade (DEREK, 2007).
Observa-se que os jovens estão cada vez mais conectados uma rede e se divertem,
além de aprender, ao utilizá-las. Para que possamos tornar a aprendizagem desses jovens e o
interesse deles pelo estudo cada vez maiores e mais eficazes, precisamos nos unir ao que atrai
a atenção dos jovens e utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Notoriamente, ainda temos
uma extensa caminhada rumo a uma proposta teórico-metodológica consistente para no
ensino, em especial o de línguas na rede, visando potencializar o desenvolvimento das
habilidades linguísticas dos aprendizes e a construção de conhecimentos. Mas, para que isso
possa ser sanado, é preciso dedicação e transformação por parte dos educadores.
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O CONTO DAS AIAS BRASILEIRAS:
ANÁLISE DA REALIDADE DA MULHER NO BRASIL NA
ABORDAGEM DA OBRA O CONTO DA AIA, DE MARGARET
ATWOOD

RESUMO

Daniela Ferreira dos Reis325
Arnaldo Vieira Sousa326

Margaret Atwood publicou, em 1985, a obra O Conto da Aia, que se passa em um mundo distópico sem
democracia, em que as mulheres são reduzidas ao papel de reprodutoras, sem direito a voz, nome, ou seu corpo.
O livro é narrado por Offred, uma mulher que foi obrigada a se tornar uma Aia, o seu nome é esquecido e ela se
torna propriedade (of) de fred – nome do comandante que é o seu dono por direito. Ela descreve a estranha
dinâmica da sociedade de Gilead e oscila entre se apegar ou não às lembranças de sua vida antes das mudanças
no governo, e em tentar sobreviver para encontrar sua família. O presente trabalho pretende, através dessa
narrativa, abordar a literatura especulativa na distopia como processo de autocrítica histórica sob a perspectiva
de Walter Benjamin numa reflexão sobre os direitos das mulheres na sociedade Brasileira. Primeiramente serão
trabalhadas as explanações sobre a Literatura e a Distopia, e a respeito da autora e obra escolhida. Para então em
um segundo momento abordar o processo histórico do Feminismo e dos Direitos das Mulheres no Brasil, num
paralelo entre a narrativa e fatos do contexto sociopolítico brasileiro.
Palavras-chave: Literatura. Distopia. Direito das Mulheres.

1. INTRODUÇÃO
A Literatura se expressa de diversas formas pela linguagem adentrando diversos
aspectos do imaginário humano ou da realidade, e a Distopia é uma das formas literárias de
abordar a sociedade em seu aspecto crítico por meio da visão imaginária mais pessimista. Por
meio dessa perspectiva é possível correlacionar problemas presentes no dia-a-dia de forma a
provocar inquietações sobre aspectos sociais, como a estabilidade de direitos ou a democracia.
Percebendo por meio da perspectiva de Walter Benjamin da correlação necessária
entre a História e a Literatura, este trabalho retoma o processo de rememoração histórica
benjaminiana como parâmetro ao analisar a obra distopica o Conta da Aia, escrito por
Margaret Atwood em 1985, que trata de uma sociedade em que as mulheres não possuem
qualquer direito sobre si mesma.
Margaret Atwood ao escrever uma narrativa distópica, que tem por principal
aspecto abordar a extinção dos direitos das mulheres sob a olhar histórico da protagonista
feminina, e por isso retoma o papel do narrador de Walter Benjamin, pontuando as memórias
como vínculo da crítica à realidade, por um olhar melancólico, de certa forma pessimista, de
dentro de um processo de autocrítica.
Nesse aspecto, tem-se a percepção da sociedade brasileira em seu contexto
histórico em relação aos direitos das mulheres e sob a percepção de fatos recentes como
autocritica da nossa realidade frente aos debates abordados pela narrativa distopica,
principalmente relacionadas à crise de representativa feminina e ao obstáculo religioso na
aquisição de direitos no Brasil.

Graduanda do 5º período do Curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB.
Orientador. Professor do Curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), Mestre em
Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
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2. A LITERATURA E A DISTOPIA
A Literatura manifesta-se enquanto arte ligada à Linguagem. Para Walter
Benjamin (2011, p.51) “não há evento ou coisa, tanto na natureza animada, quanto na
inanimada que, não tenha, de alguma maneira participação na linguagem, pois é essencial a
tudo comunicar seu conteúdo espiritual”, e por isso percebe na Linguagem, uma comunicação
dotada de conteúdo espiritual que se perfaz pelo uso da língua numa relação local, seja pela
literatura ou música. A partir da perspectiva de Benjamin tratamos a “linguagem” não mais
como um termo metafórico, para analisar esse conteúdo espiritual que se manifesta através da
expressão.
A Narrativa, como gênero literário, serve a demonstrar essa manifestação, a
reflexão benjaminiana é que as narrativas estão ao mesmo tempo vinculadas à tradição – aqui
fazendo referencia às narrativas homéricas – como também abordam “a possibilidade de
construção de novas formas de narratividade em franca ruptura com pretensões totalizadoras e
falsamente épicas”, (OLIVEIRA, p.35, 2008).
Benjamin (1995, p. 168) afirma que toda obra de arte, na sua origem, tem uma
autenticidade, pois ela representa elementos de uma tradição original, “desde sua duração
material até o seu testemunho histórico”, e a narrativa literária está ligada a formação
histórica, ela possui uma essência, uma unicidade que está presente em sua configuração
enquanto arte.
A análise de Benjamin sobre a narração recai sobre o narrador (1995) à medida
em que problematiza a tendência da modernidade em “deixar de contar histórias”, repassar a
tradição oral, e denuncia a perda da nossa capacidade de “contar” e de “compartilhar
experiências”, surgindo assim, o fim da arte da narrativa tradicional, que dependia dessa
habilidade.
O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o
surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o romance da
narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é que ele está essencialmente vinculado ao
livro. A difusão do romance só se torna possível com a invenção da imprensa. A
tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza fundamentalmente
distinta da que caracteriza o romance. (BENJAMIN, 1995, p.5).

Trata, assim, perceber a Literatura fundamentada numa relação de rememoração
com a História, que pode ser contata de formas diferentes desde que tenha em mente essa
essência de significados que servem aos indivíduos. E para Luís Inácio de Oliveira (2008, p.
36) essa abordagem da narrativa atravessa a questão fundamental sobre a correlação entre a
linguagem e a verdade, “já que toda obra narrativa, sendo uma refiguração, institui pela
linguagem uma ordem própria, a do mundo narrado” (OLIVEIRA, 2008, p.36).
Nesse contexto, a narrativa ficcional se demonstra como uma ‘redescrição’ do
mundo, “com a elaboração de referencias ou verdades metafóricas” (OLIVEIRA, 2008, p.36),
a partir dela que as vertentes da Literatura especulativa se interligada a essa noção
benjaminiana de rememoração da historia por meio do desapego a realidade, através do
conceito de mímesis.
Noção de mímesis – comumente vertida por imitação ou representação, a noção de
mímesis guarda, antes, o sentido de uma apresentação/figuração da beleza do mundo
sensível e do enredo das ações humanas. Com efeito, toda reflexão dos gregos sobre
a mímesis tem como seu pressuposto e seu problema a relação entre a linguagem e a
realidade. (OLIVEIRA, 2008, p. 36-37).
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Essa prática mimética, como coloca Oliveira (2008), demonstra a narração não
mais como adequação ao real, mas sim numa noção de verdade como revelação ou figuração,
as ditas verdades ficcionais ou verdades poéticas, fazem parte da construção e segundo
Ricoeur (apud OLIVEIRA, 2008, p.38), são dotadas de uma “importante função heurística,
desalojando a linguagem de uma instrumentalidade retórica e de uma funcionalidade
descritiva”.
Nesse sentido, as verdades poéticas como que refiguram o real, revelando-o em suas
dimensões latentes e insuspeitas. Fundam outro real. Definem, enfim, uma forma de
conhecimento indireto oblíquo, alusivo, baseado em similitudes, correspondências e
associações, uma forma de conhecimento que não mais opõe e separa o sensível e o
inteligível, mas os reúne numa experiência linguística intensiva de ampliação
metafórica (OLIVEIRA, 2008, p.38).

A literatura especulativa se perfaz em narrativas ficcionais, e se aprofunda em
debates que estão relacionados à sociedade pela narrativa fantástica. Para Tzvetan Todorov
(2008, p.49) “o fantástico se define como uma percepção particular de acontecimentos”, essas
percepções vão desde o terror, fantasia, ficção científica ao realismo mágico, e quebrem com
a noção da narrativa clássica, por ter uma abordagem diversificada, distanciando-as da
realidade, mas abordando de forma alusiva ou mesmo mais expressiva, questões sociais,
raciais, políticas, de gênero ou sexualidade. Nesse contexto as Distopias são uma ferramenta
de exploração do fantástico, indo contra a expressão das utopias, as sociedades perfeitas e
igualitárias.
As distopias exploram as ameaças à liberdade, e contornam a realidade de “e se”
que “expressa o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno assim como as
utopias antigas expressavam o sentimento de autoconfiança e esperança do homem pósmedieval” (FROMM, 2009, p. 269).
[...] apesar da transformação utópica (e distopia) ser social e moral, a transformação
da ficção cientifica, em suas modalidades dominantes ocidentais, ocorre
simultaneamente além e aquém: não é social e moral, mas natural; com efeito, como
tão amplamente no pensamento ocidental desde o século XIX, trata-se de uma
mutação no ponto de exposição e crise que, sob outros aspectos, é intolerável: nem
tanto uma nova vida quanto uma nova espécie, uma nova natureza (WILLIAMS,
2011, p. 286).

O posicionamento de Benjamin, em suas considerações, é uma crítica constante
ao processo de produção artística que se desvincula da sua finalidade de rememoração
histórica, no contexto do desenvolvimento das técnicas de produção, acompanhado pela
ascensão da sociedade capitalista numa produção literária que atende às massas e ao ego
burguês e, por isso, a Modernidade é marcada por uma perda crescente dessa correlação
fundamentação com a realidade e por uma arte voltada apenas para apreciação e a catarse
individual do sujeito moderno.
Nesse contexto as distopias retomam essa rememoração por meio de narrativas
ficcionais negativas, explorando os danos e as implicações da sujeição humana a governos
ditatórios, sistemas de vigilância, ou dominação religiosa, tendo uma perspectiva crítica e
caótica, não apenas como visão futurista ou ficção, mas também como uma previsão a qual é
preciso combater no presente, e por isso vinculada a processo histórico. Trata-se de uma
percepção caótica do que a realidade pode vir a se tornar se o indivíduo se sujeitar a um
determinado sistema ou ideologia.
Nesse sentido, é importante fixarmos que a memória tem o condão de unir os
elementos mais díspares de uma sociedade, conectando-os em um passado único. As
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reminiscências, assim, são elementos de ligação e unificação de indivíduos cada vez
mais personalizados, mas quando retornam às suas origens, reconhecem-se um ao
outro. A memória, por ser contada, relembrada, é interpretada. Para que exista
interpretação, deve-se haver uma narração. (MOURA; TÁRREGA, 2009, p.1)

Margaret Atwood ao escrever uma narrativa distópica, que tem por principal
aspecto abordar a extinção dos direitos das mulheres sob a olhar histórico da protagonista
feminina, retoma o papel do narrador de Walter Benjamin, pontuando as memórias como
vínculo da crítica à realidade, por um olhar melancólico, de certa forma pessimista, de dentro
de um processo de autocrítica.
3. MARGARET ATWOOD E O CONTO DA AIA
Margaret Atwood nasceu em 1939, em Ontário, Canadá, autora de livros de
ficção, poesia e ensaios críticos, tendo o ativismo ecológico e feminista, e a colaboração ativa
com a Anistia Internacional e com os movimentos sociais, como marca de sua personalidade e
produção literária. (PORTAL DA LITERATURA, 2013).
Em 2002 escreveu Negociando com os mortos, uma coletânea de conferências,
onde disseca o ato de escrever, apresentando seu estilo e técnicas literárias. Dentre as
principais obras, tem “A mulher comestível” (1969); “O conto da aia” (1985), “Alias
Grace” (1996), “Oryx e Crake” (2003), “The penelopiad” (2005), entre outros (ATWOOD,
website).
O Conto da Aia é uma distopia escrita em 1985, que aborda um futuro pós-crises
socioambientais, controlado por um golpe militar. Numa referência às grandes guerras
mundiais, essa situação foi resultado das disputas pelo poder que provocaram uma catástrofe
ambiental e os sistemas políticos totalitários e religiosos fundamentalistas passam a ter o
apoio da população, criando um rígido sistema social.
Com a contaminação do solo e das águas, a fertilidade humana começa a decair e
as mulheres, que inicialmente perdem seus empregos e o direito à propriedade, tornando-se
parte essencial para a manutenção do sistema e passam a ser controladas e submetidas ao
sistema de separação em razão da fertilidade.
O livro é narrado por Offred, uma mulher que foi obrigada a se tornar uma Aia, o
seu nome é esquecido e ela se torna propriedade (of) de fred – nome do comandante que é o
seu dono por direito. Ela descreve a estranha dinâmica da República da Gilead, uma teocracia
ditatorial que substituiu o governo democrático dos Estados Unidos.
A narrativa em primeira pessoa oscila entre lembranças da sua vida antes da
queda da democracia, e reflexões que motivam a personagem a não se apegar à forma das
regras e manter uma relação de esperança contida em encontrar sua família. Essas memórias
são, ao longo do processo de reeducação religiosa e pela sistematização das regras,
submetidas a um conflito pessoal, em que, para sua sobrevivência e para evitar que sinta as
constantes violações, a personagem passa a buscar esquecer essas lembranças para
plenamente aceitar as regras na nova sociedade, em que ela tem como único dever o de
reproduzir.
Estranho lembrar como costumávamos pensar, como se tudo estivesse disponível
para nós, como se não houvesse quaisquer contingências, quaisquer limites; como se
fôssemos livres para moldar e remoldar para sempre os perímetros sempre em
expansão de nossas vidas. (ATWOOD, 2006, p. 198).

O desaparecimento do dinheiro de papel, substituído gradualmente pelo cartão,
facilitou o controle efetivo da população na confusão que se seguiu ao assassinato do
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presidente e à extinção da Constituição, mudanças aceitas sem resistência pela população, por
serem aparentemente benéficas.
Aos poucos, o controle exercido passa a ser total, num contexto teocrático,
constituindo um sistema religioso, político e midiático que atuam em prol da perpetuação
desse sistema baseado em crenças retirados do Antigo Testamento como uma acumulação de
ideias e costumes, antigos, tiradas de diferentes culturas e povos e uma das principais formas
de medo e controle se materializa por meio do Big Brother - olho alado, símbolo contra os
infiltrados e espiões em Gilead – principal inovação tecnológica proveniente da guerra, que
monitora todos os indivíduos e repassa às autoridades qualquer violação.
Figura 01: Capítulo Cinco327

As mulheres se dividem entre: a) as Aias, que vestem hábitos vermelhos
semelhantes às roupas de freiras e só podem circular pelas ruas em duplas, mulheres em idade
fértil ou que já deram à luz em algum momento de suas vidas – são treinadas para engravidar,
parir, amamentar seus bebês por algum tempo e entre entregá-los aos Comandantes e suas
esposas, eram proibidas de ler, escrever ou manter relações afetivas; b) as Martas, que não
podem mais gerar bebês, se dedicam aos trabalhos domésticos e c) as Tias, que são
responsáveis por educar as aias para que elas ajam com modéstia e se concentrem apenas em
engravidar, sem representar uma ameaça às esposas mais velhas e estéreis.
Offred está chegando à casa do comandante que foi designada e passa por
situações que a fazem se questionar, e tentar descobrir outras pessoas que façam críticas ao
sistema, com quem possa trocar informações e obter algumas notícias sobre sua antiga família
ou sua melhor amiga Moira, sem levantar suspeitas. Na medida em que a história se segue,
são abordadas as relações entre as mulheres nessa sociedade, que vivem numa relação dúbia
entre o desejo incutido pela nova ideologia em procriar e a constante violação física, do
comandante, “seu proprietário”, e do sistema de controle.
Fonte: THE GUARDIAN. Margaret Atwood: Handmaid’s Tale in Pictures. Disponível em:
<https://www.theguardian.com/books/gallery/2012/jan/23/margaret-atwood-handmaids-tale-in-pictures>.
Acesso em Junho/2016.
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Devem haver vinte e cinco, trinta, nem todo Comandante tem uma Aia: algumas das
Esposas têm filhos. Que cada uma dê, diz o slogan, de acordo com sua capacidade;
para cada um de acordo com suas necessidades. Recitávamos isso, três vezes, depois
da sobremesa. Era da Bíblia, ou pelo menos diziam que era. São Paulo de novo, em
Atos. (ATWOOD, p.104, 2006).
Figura 02: Capitulo 6328

O sistema opressor se perfaz em diversas formas na narração, as aias são
hospedadas temporariamente nas casas de abastados, onde recebem cuidados especiais para
que engravidem, em rituais opressores, não possuem qualquer domínio sobre suas vidas,
vigiadas, precisam se abster de suas próprias personalidades, se tornando objetos, de culto,
delicados, negados do prazer, tendo seus nomes substituídos por códigos e suas identidades
recriadas por homens.
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Ibidem.
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Figura 03: A rotina das Aias329

O conto é marcado por mostrar que os direitos das mulheres, até então
considerados estáveis, podem ser ameaçados pelo uso da força, e expõe como a religião pode
servir de justificativa para garantir os privilégios de uns e a miséria de outros. Embora o livro
deixe claro o quanto o governo em Gilead oprime em especial as mulheres, Atwood foge do
maniqueísmo e mostra que os beneficiados pelo regime também encontram restrições e
buscam formas de driblar a rigidez do sistema, e demonstra os posicionamentos de outros
homens que se valem da posição que ocupa ou da influencia para usufruir do corpo das
mulheres, mesmo violando as regras do regime totalitário.
Segundo Margareth Atwood (THE GUARDIAN, 2012), o fato da obra ser uma
distopia cercada a horrores é porque de fato ela não cria qualquer violação, sistema de regras
ou mesmo tecnologia que não já foram usadas ou estão situadas em algum contexto da
sociedade. É, portanto uma narrativa escancarada dos horrores da nossa sociedade, sendo
mais que um livro sobre a redução da mulher ao seu papel reprodutivo. O conto da aia
provoca questões sobre a família, os afetos, o desejo, o sexo e a falta de controle sobre o
próprio corpo, diante do horror de um sistema totalitário, religioso e violento.
Eu fiz uma regra para mim mesmo: eu não iria incluir qualquer coisa que os seres
humanos já não tivesse feito em algum outro lugar ou tempo, ou para os quais não
exista a tecnologia. Eu não queria ser acusado de escuro, invenções torcidas, ou de
deturpar o potencial humano para o comportamento deplorável. As cortinas ativadogrupo, o rasgar dos seres humanos, a roupa específica para castas e classes, a
gravidez forçada e a apropriação dos resultados, as crianças roubadas por regimes e
colocados para educação com altos funcionários, a proibição da alfabetização, a
negação dos direitos de propriedade: todos tinham precedentes, e muitos
encontravam-se não em outras culturas e religiões, mas dentro da sociedade
ocidental, e dentro da tradição "cristão", em si. (Incluo "cristão" entre aspas, pois
acredito que muito do comportamento da igreja e da doutrina durante seus dois
milênios existência como uma organização social e política teria sido abominável
para a pessoa após a qual recebeu o nome.) (THE GUARDIAN, 2012, tradução
nossa)330.
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Ibidem.
I made a rule for myself: I would not include anything that human beings had not already done in some other
place or time, or for which the technology did not already exist. I did not wish to be accused of dark, twisted
inventions, or of misrepresenting the human potential for deplorable behaviour. The group-activated hangings,
the tearing apart of human beings, the clothing specific to castes and classes, the forced childbearing and the
appropriation of the results, the children stolen by regimes and placed for upbringing with high-ranking officials,
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O conto da Aia propõe questionamentos a respeito da estabilidade dos direitos das
mulheres dentro de uma democracia, e dessas inquietações decorre uma imediata relação
comparativa entre os processos de transições sociais e jurídicas na sociedade brasileira nos
últimos anos, principalmente relacionadas à crise de representativa feminina e ao obstáculo
religioso na aquisição de direitos.
3. SOB A ÓTICA DA DISTOPIA: O DIREITO DAS MULHERES
E A SOCIEDADE BRASILEIRA
O Feminismo, em seu significado mais amplo, é um movimento político, segundo
Maria Amélia Teles (1999, p. 10), “é uma filosofia universal que considera a existência de
uma opressão especifica a todas as mulheres [...] questiona as relações de poder, a opressão e
a exploração de grupos de pessoas sobre outras” e contrapõe-se ao sistema patriarcal, tendo
por base a proposta de uma mudança social, econômica, politica e ideologia da sociedade.
A ausência de registros e fontes confiáveis fez com que o Feminismo brasileiro
fosse tratado como uma luta recente incorporada às ideologias da militância universitária. Isso
porque, no período colonial, as mulheres que lutavam em sua maioria eram negras
quilombolas, índias e brancas prostitutas, o que fez com que suas reivindicações fossem
esquecidas pela elite do movimento, e hoje, as lutas pela reforma agrária, pelo direito à
moradia, pela incorporação dos direitos das trabalhadoras rurais e domesticas à legislação
trabalhistas, são exemplos de reivindicações feministas que ainda estão submetidas a essa
mesma logica de desvinculação do movimento (TELES, 1999, p. 12-13).
Foi durante a ditadura militar, quando existiam as torturas a presos políticos, a
homens, mulheres e crianças supostamente participantes de movimentos políticos,
que o movimento feminista foi capaz de promover uma série de argumentos
iluminando as ligações da violência contra a pessoa e a violência contra as mulheres
na esfera doméstica. O movimento de mulheres que aparece durante os anos 70
rompe com uma tradição, na qual as mulheres manifestavam publicamente valores
tradicionais e conservadores, como ocorreu com a Marcha da Família com Deus e a
Propriedade, precedendo ao golpe militar. (SOARES, 1994, p.13).

Para Helena Saffioti (2013, p. 382) até a década de 60, as reivindicações das
mulheres e as leis criadas, eram resultado de uma importação prematura das ideologias
inglesas e francesas, que não encontraram eco na sociedade brasileira, criando “um hiato entre
as legislações referentes à mulher e as verdadeiras relações que as inferiorizavam”, a exemplo
do Código de Trabalho das Mulheres e o Estatuto da Mulher, que forneciam subsídios a
justificativas empresarias aos baixos salários e do desemprego feminino através da
equiparação geral dos sexos (SAFFIOTI, 2013, p. 371).
O movimento de mulheres nos anos 70 trouxe uma nova versão da mulher brasileira,
que vai às ruas na defesa de seus direitos e necessidades e que realiza enormes
manifestações de denúncia de suas desigualdades. Concordamos com Alvarez ao
afirmar que, ironicamente, as regras autoritárias dos militares, que tinham por
intenção despolitizar e restringir os direitos dos cidadãos e cidadãs, tiveram como
consequência a mobilização das mulheres, geralmente marginais na política
(SOARES, 1994, p.13).
the forbidding of literacy, the denial of property rights: all had precedents, and many were to be found not in
other cultures and religions, but within western society, and within the "Christian" tradition, itself. (I enclose
"Christian" in quotation marks, since I believe that much of the church's behaviour and doctrine during its twomillennia-long existence as a social and political organisation would have been abhorrent to the person after
whom it is named). (THE GUARDIAN, 2012).
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Segundo Vera Soares (1994, p. 14), o ano de 1975 é frequentemente citado como
o ano em que os grupos feministas reapareceram nos principais centros urbanos, em
comemorações públicas do Dia Internacional da Mulher, e reforçadas pelo início da Década
da Mulher proposta pela ONU, motivados a lutar tanto pela igualdade das mulheres como
pela anistia e a abertura democrática.
Muitas mulheres passaram a dirigir sua atuação, através dos grupos recémcriados, para lutas em bairros e comunidades das periferias urbanas, das comunidades da
Igreja Católica, clubes de mães, associações de vizinhança, onde donas de casa e mães se
reuniam, organizavam-se e mobilizavam-se por questões do cotidiano, nascendo, por
exemplo, as reivindicações por creches para as mães trabalhadoras (TELES, 1999, p.75).
De fato, o que se percebe é que, junto às diversas reivindicações, a sociedade
brasileira tende a relutar em promover esses direitos sob a ótica do machismo
institucionalizado e do patriarcalismo. Para Helena Saffioti (2013, p.354) muitas das
“soluções” que os governos brasileiros adotaram estão desajustadas a realidade nacional, se
antecipando em posições frente a direitos sociais,
Não obstante esses direitos continuarem a ser, ainda hoje, meramente abstratos para
imensa parcela da população feminina nacional [...] A consecução dos direitos
políticos e civis para a mulher envolve [...] reações societárias nas quais é preciso
descobrir e separar aquilo que significa realmente uma aceitação dos novos papeis
femininos e aquilo que poderia ser classificado como ‘sutilezas do preconceito” ou
utilização inteligente das técnicas sociais com o objetivo e ocultar os preconceitos
contra o sexo feminino. (SAFFIOTI, 2013, p. 392).

É essa opressão velada que compõe as instituições jurídicas e os espaços públicos
e fundamenta a opressão de gênero, nos diversos espaços da sociedade, trata-se, portanto, de
estender a discussão da falta de direitos, para a falta de representatividade, pois é “muito mais
provável que as demandas por direitos das mulheres sejam defendidas por mulheres do que
por homens, independente da posição política, ideológica e mesmo da inserção no movimento
feminista” (PINTO, 2010, p.18). Céli Regina Jardim Pinto (2010, p.19) expõe a questão do
poder e da figura feminina sob a ótica do binômio “inclusão e exclusão” de Michel Foucault,
[...] Foucault exemplifica, historicamente, dois modos de exercício do poder: o que
se constituiu frente à tentativa de controlar a lepra e o que se constituiu frente à
peste bubônica, ambos na Europa do fim do medievo. Foucault, no primeiro caso,
afirma que se excluiu; já, no segundo, que se incluiu. Primeiro descreve a ação em
relação à lepra na Idade Média: ‘A exclusão da lepra era uma prática social que
comportava uma segregação rigorosa [...] A rejeição destes indivíduos em um
mundo exterior, confuso, para lá dos muros da cidade, para lá dos limites da
comunidade’ (FOUCAULT, 1999, p. 41). Em contraposição, ele descreve a ação
contra a peste: ‘A cidade em estado de peste [...]. Foucault afirma: ‘Não se trata
mais de uma exclusão, se trata de uma quarentena. Não se trata mais de caçar, se
trata, ao contrário, de estabelecer, de fixar, de presenças esquadrinhadas. Não é
rejeição, mas inclusão’ (ibidem). (PINTO, 2010 p.19).

Segundo a autora, a mulher na sociedade brasileira padece dessas formas de
poder, ao ser confinada a casa, ela simplesmente, não existia, excluída da sociedade politica e
depois no processo de participação política ocupando espaços de fala contidos. De fato tratase de uma inclusão arranjada, onde o próprio feminismo é tratado com aversão, “quando uma
mulher feminista fala, tem duas marcas, de mulher e de feminista. A recepção destas falas por
homens e mulheres tende a ter a mesma característica, é a recepção de uma fala marcada,
portanto particular, em oposição à fala masculina/universal” (PINTO, 2010, p. 19).
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Disso decorre que a representatividade atual da mulher é forjada numa opressão
conveniente e, por isso mesmo, quando as mulheres ultrapassam barreiras pessoais e
partidárias, segundo Céli Pinto (2010, p. 20), e tornam-se candidatas, “estas mulheres não
enfatizam nem o fato óbvio de serem mulheres e, portanto, de serem uma novidade, nem
articulam, em suas plataformas, com destaque, temas presentes nas lutas feministas. Está é
uma questão quase tão fundamental quanto a ausência per se.”
Figura 4: Representatividade feminina no Brasil331

Essa representativa feminina submetida à opressão machista culmina para a
permanência de pautas constantes das mulheres fora dos debates políticos, fortalecendo, por
exemplo, justificativas de cunho religioso como obstáculo a aquisição de certos direitos ou
mesmo na extinção de outros.
O projeto de lei 5069/2013 proposto pelos debutados Eduardo Cunha PMDB/RJ , Isaias Silvestre - PSB/MG , João Dado - PDT/SP e outros, tem como disposição
acrescentar o art. 127-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
em que tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas
específicas para quem induz a gestante à prática de aborto, ou seja, acrescenta um novo artigo
a lei, “nenhum profissional de saúde ou instituição, em nenhum caso, poderá ser obrigado a
aconselhar, receitar ou administrar procedimento ou medicamento que considere abortivo”. A
interpretação dada a esse trecho é que, caso um médico acredite, por convicção pessoal ou
Fonte: SENADO FEDERAL. Disponível
em:<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/08/lugar-de-mulher-tambem-e-na-politica>. Acesso
em Junho/2016.
331
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religiosa, que a pílula é um medicamento abortivo, ele não será obrigado a oferecê-lo, ao
contrário do que a lei atual prevê. (CAMÂRA DOS DEPUTADOS, 2013).
No caso do estupro, por exemplo, em que há permissão para o aborto, ainda que
seja comprovado o estupro, os profissionais não serão obrigados a fornecer todas as
informações sobre direitos, e por motivos religiosos, podem omitir informações sobre a pílula
do dia seguinte e sobre o direito ao aborto, sendo uma proposta de lei que além de dificultar o
atendimento da vítima de estupro, também dificulta o acesso à informação a todas as
mulheres dependentes da saúde publica – como mulheres que tiveram relações sem proteção
que deixariam de ser informadas sobre a opção da pílula anticoncepcional, “atualmente, as
mulheres em idade fértil podem escolher entre os métodos: injetável mensal, injetável
trimestral, minipílula, pílula combinada, diafragma, pílula anticoncepcional de emergência
(ou pílula do dia seguinte), Dispositivo Intrauterino (DIU), além dos preservativos”
(MINISTERIO DA SAÚDE, 2012).
Atualmente, o aborto é legal no Brasil apenas em três casos: estupro, gravidez de
risco para a mulher ou má formação cerebral do feto, a criminalização ainda se sustenta nas
barreiras de justificativa religiosa e na falta interesse dos representantes numa resolução
definitiva que se adeque as reivindicações e a uma rediscussão, reflexo dessa falta de
representatividade.
Recentemente, o presidente interino Michel Temer, tornou-se desde Ernesto
Geisel, que governou entre 1974 e 1979, o primeiro a ter um governo sem mulheres na
Esplanada, baseado numa “ausência” total de representatividade, “interrompendo a “tradição”
de nomear ministras, que foi iniciada pelo general João Figueiredo, que governou entre 1979
e 1985. Desde então, todos os presidentes indicaram ao menos uma mulher como ministra.
Vale lembrar que foi no governo do PT que a participação feminina nos ministério foi maior.
Lula, entre 2003 e 2011, teve 11 ministras. Já Dilma, 15” (EXTRA GLOBO, 2016).
Sem representatividade, e contidas num sistema patriarcal que se legitima pelas
justificativas religiosas e machistas, as mulheres brasileiras estão sujeitas a violações graves,
“enquanto a mulher não ocupar os espaços de poder, de mando, o homem vai enxergá-la
como propriedade sua, podendo dispor do seu corpo como ele bem entenda, inclusive, para
agredi-la e tirar sua vida — afirma Vanessa Grazziotin” (SENADO FEDERAL, 2016).
Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as
mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente: 38,72% das
mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente; para 33,86%, a
agressão é semanal [...]
Dos relatos de violência registrados na Central de Atendimento nos dez primeiros
meses de 2015, 85,85% corresponderam a situações de violência doméstica e
familiar contra as mulheres. Em 67,36% dos relatos, as violências foram cometidas
por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo:
companheiros, cônjuges, namorados ou amantes, ex-companheiros, ex-cônjuges, exnamorados ou ex-amantes das vítimas. Já em cerca de 27% dos casos, o agressor era
um familiar, amigo, vizinho ou conhecido. Em relação ao momento em que a
violência começou dentro do relacionamento, os atendimentos de 2014 revelaram
que os episódios de violência acontecem desde o início da relação (13,68%) ou de
um até cinco anos (30,45%). Nos dez primeiros meses de 2015, do total de 63.090
denúncias de violência contra a mulher, 31.432 corresponderam a denúncias de
violência física (49,82%), 19.182 de violência psicológica (30,40%), 4.627 de
violência moral (7,33%), 1.382 de violência patrimonial (2,19%), 3.064 de violência
sexual (4,86%), 3.071 de cárcere privado (1,76%) e 332 envolvendo tráfico
(0,53%).Os atendimentos registrados pelo Ligue 180 revelaram que 77,83% das
vítimas possuem filhos (as) e que 80,42% desses (as) filhos(as) presenciaram ou
sofreram a violência. Dos atendimentos registrados em 2014, 77,83% das vítimas
tinham filhos, sendo que 80,42% presenciaram ou sofreram a violência juntamente
com as mães (CENTRAL DE ATENDIMENTO A MULHER, 2015)
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A Pesquisa Nacional de Vitimização de 2013 verificou que, no Brasil, somente
7,5% das vítimas de violência sexual registram o crime na delegacia e a mais recente pesquisa
do gênero, Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde, produzida pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), fala em 10% de casos notificados e estima
que, no mínimo, 527 mil pessoas sejam estupradas por ano no país (ÉPOCA, 2016).
Numa perspectiva pessimista assim como na narrativa distopica, a sociedade
brasileira coexiste em violações sociais, físicas e morais as mulheres, aparadas nas próprias
instituições e membros da sociedade, refletindo um histórico frustrante quanto a superação de
paradigmas relacionados à falta de representatividade e a falta de reconhecimento dessas
violações enquanto parte da vida de todas as mulheres.
5. CONCLUSÃO
A Literatura se expressa de diversas formas pela linguagem adentrando diversos
aspectos do imaginário humano ou da realidade, e a Narrativa, como gênero literário, serve a
demonstrar essa manifestação, a reflexão benjaminiana é que as narrativas estão ao mesmo
tempo vinculadas à tradição e as novas formas de narratividade, abordando a relação entre
realidade e a ficção.
A literatura especulativa se perfaz em narrativas ficcionais, e se aprofunda em
debates que estão relacionados à sociedade pela narrativa fantástica, dentro de uma percepção
particular, diferente das formas de literatura clássica. E nesse contexto as Distopias Distopia é
uma das formas literárias de abordar a sociedade em seu aspecto crítico por meio da visão
imaginária mais pessimista. Por meio dessa perspectiva é possível correlacionar problemas
presentes no dia-a-dia de forma a provocar inquietações sobre aspectos sociais, como a
estabilidade de direitos ou a democracia.
As distopias exploram as ameaças à liberdade, e contornam a realidade de “e se”
que expressa o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno, e meio da
perspectiva de Walter Benjamin da correlação necessária entre a História e a Literatura, que
percebemos o processo de rememoração histórica benjaminiana como parâmetro ao analisar
as Obras Distopicas, que tem por principal aspecto “piorar”, imaginar de forma pessimista, a
realidade, e por meio dela estabelecer uma critica histórica.
Margaret Atwood ao escrever uma narrativa distópica, que tem por principal
aspecto abordar a extinção dos direitos das mulheres sob a olhar histórico da protagonista
feminina, e por isso retoma o papel do narrador de Walter Benjamin, pontuando as memórias
como vínculo da crítica à realidade, por um olhar melancólico, de certa forma pessimista, de
dentro de um processo de autocrítica.
E a sociedade brasileira reflete essa critica proposta pela autora uma vez que
enfrenta uma politica que limita a atuação das mulheres, e justifica legislações com base em
apelos religiosos como forma de controle e sistematização da mulher dentro da sociedade. O
Brasil enquanto democracia, enfrenta um processo de falta de percepção da problemática da
mulher, pois ainda que haja legislações que pretendem tutelar direitos, as instituições e a
sociedade está retida em preconceitos ocultos e opressões legitimadas, o que fortalece, por
exemplo, a rediscussão de direitos até estabilizadas das mulheres, como a concepção pública
de contraceptivos.
O que difere o Brasil, da realidade Gilead, é que as implicações anti-democráticas
presentes na obra estão escancaradas nas instituições, na nossa sociedade, a opressão é cada
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vez mais velada, e submetida a justificativas de cunho religioso e que retiram cada vez mais
da esfera politica a figura feminina, principalmente das que se opõe a algum desses
regulamentos.
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Resumo: Segundo Netto (2012), o debate em torno da ideia de diferença tem sido um dos temas mais
mobilizados na sociedade contemporânea. Se antes lutávamos pela valorização da igualdade, hoje a luta se dá
pelo reconhecimento de nossas diferenças. Estas, a seu ver, são construções históricas, erigidas por práticas
discursivas e não discursivas que se desenvolvem em diferentes épocas. No século XIX, a noção de diferença se
materializou em discursividades voltadas para a ideia do exótico. A partir do século XX, afirma Netto, as
questões em torno da diferença ganham amparo no discurso da diversidade, reforçando teses em torno das
identidades. Pesquisas como as de Carvalho (2009) e Cruz (2013) revelam que a diversidade cultural tem sido
tematizada em publicidades que promovem a cidade de São Luís (MA) como atrativo turístico, em mídias
impressas e eletrônicas. Por diversidade cultural, Barros (2008, p. 18-19) entende as “trocas entre sujeitos,
grupos sociais e instituições a partir de suas diferenças”, “de suas desigualdades, tensões e conflitos”. Nessa
dimensão, este trabalho, filiado a um projeto maior, que avalia como o discurso da diversidade constrói uma
imagem para São Luís em sites voltados para o turismo, analisa perspectivas discursivas de turistas que visitaram
a cidade ludovicense, em julho de 2015, momento em que esta pesquisa, financiada pelo CNPq, teve início. A
metodologia consiste em entrevistas com quatro pessoas (homens e mulheres), realizadas via redes sociais. A
problemática do estudo é: que impactos a diversidade cultural, como marca local, traz para a escolha da cidade
de São Luís como destino turístico? O referencial teórico que orientará a análise das respostas dadas pelos
sujeitos da investigação pautar-se-á em conceitos propostos pela Análise do Discurso francesa.
Palavras-chave: Diversidade. Discurso. Identidade. Turistas.

1 INTRODUÇÃO
Por diversidade cultural, Barros (2012, p. 18-19) compreende as “trocas entre
sujeitos, grupos sociais e instituições a partir de suas diferenças”, “de suas desigualdades,
tensões e conflitos”. A temática da diversidade cultural circula há muito tempo no Brasil.
Segundo Netto (2012), ela surge a partir da ideia de diferença, já no século XIX, momento em
que se materializou sob a roupagem do exótico, mas é no século XX que as diferenças são
pensadas a partir do discurso da diversidade, dirigindo nosso olhar também para nossas
identidades.
É, sobretudo, em meados do século XX que o discurso da diversidade ganha força e
concorrem para esse fortalecimento fatores como a globalização, com a suposta ameaça da
homogeneização das sociedades e das culturas, a qual seria “fruto da imposição e hegemonia
de modelos de desenvolvimento de um país sobre outro” (KAUARK; BARROS; TORREÃO;
MIGUEZ, 2015), bem como a emergência de novos olhares sobre os conceitos de cultura e
História (CARVALHO, 2009).
A diversidade aparece então como um tema extremamente importante não apenas do
ponto de vista cultural como econômico, pois muitos países começaram a perceber que as
diferenças seriam um negócio interessante, principalmente porque elas movimentariam o
setor turístico de muitos países. Em São Luís essa relação entre diferenças e economia se dá
de fato de forma acentuada no âmbito turístico, bastando, para isso, lermos sites voltados para
esse setor e percebermos o forte apelo às nossas diferenças como bem para consumo.
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Neste artigo avaliamos como o discurso da diversidade constrói uma imagem para
São Luís em sites voltados para o turismo, a partir de perspectivas discursivas de turistas que
visitaram a cidade ludovicense, em julho de 2015, momento em que esta pesquisa, financiada
pelo CNPq, teve início. A metodologia consiste em entrevistas com quatro pessoas (homens e
mulheres), realizadas via redes sociais. A problemática do estudo é: que impactos a
diversidade cultural, como marca local, traz para a escolha da cidade de São Luís como
destino turístico? O referencial teórico que orientará a análise das respostas dadas pelos
sujeitos da investigação pauta-se em conceitos propostos pela Análise do Discurso francesa.
O texto divide-se nas seguintes seções: a) a cidade de São Luís: caminhos de uma
diversidade; b) a análise do discurso francesa: algumas considerações; c) analisando
discursos.
2 A CIDADE DE SÃO LUÍS: CAMINHOS DE UMA DIVERSIDADE
A diversidade de São Luís começa a ser delineada em sítios eletrônicos em geral a
partir da história de sua fundação, a qual possui duas versões. Uma delas, a oficial, pode ser
pensada a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) –
em um texto que afirma que São Luís teria sido fundada em 8 de setembro de 1612, data em
que se comemora o aniversário da cidade ainda hoje. Os fundadores, nessa versão, teriam sido
os franceses Daniel de La Touche e Fraçois de Rasilly, cujo objetivo seria estabelecer, em
terras brasileiras, uma ‘França Equinocial’. O nome da cidade foi uma homenagem ao então
Rei da França, Luís XIII. Ao chegarem à ilha, os franceses construíram um forte – Forte de
Saint-Louis – nas mediações do atual bairro Praia Grande.
Em perspectiva histórica diferente, Lacroix (2002) relata outra versão da fundação da
cidade. Para a autora, é equivocado entender que os franceses que aqui estiveram de 1612 a
1615 buscavam se estabelecer na Ilha Grande por meio de uma “França Equinocial”, pois
“(...) os franceses ainda estavam em fase de reconhecimento da região”. Além disso, a
historiadora explica: “A fundação de uma cidade não se resume à celebração de uma Missa,
procissão, Te Deum Laudamus, sermão e bênção da cruz”. Entretanto, “o ludovicense faz
questão de passar de geração para geração a fundação de São Luís pelos franceses e não por
portugueses, como aconteceu na maioria das cidades brasileiras” (LACROIX, 2002, p. 40).
A autora ainda reforça a tese de uma equivocada autoria da fundação francesa da
capital maranhense, alegando:
Não podemos dizer que os franceses “fundaram” algo no Maranhão, seja uma
colônia ou uma cidade. O termo fundar remete a estabelecer, construir, lançar os
alicerces, e os franceses, a rigor, nada disso fizeram. (LACROIX, 2002, p. 104).

Segundo a historiadora, esta pretensão de origem francesa da cidade surge em
meados do século XIX em virtude do declínio econômico que a cidade passava, tendo os
ludovicenses se prendido à origem francesa como uma maneira de se destacar, de alguma
forma, no cenário nacional.
Na visão de Lacroix (2002), apoiando-se em rastros deixados por esses
colonizadores, foram os portugueses os “fundadores” da cidade. E nesse aspecto afirma que
se São Luís não foi a mais portuguesa das cidades brasileiras, é uma das concebidas como a
imagem e semelhança da capital lusitana.
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(...) constaram do planejamento da cidade duas praças convergentes de ruas
alinhadas em quadras regulares, bem ao estilo ibérico. Esse plano-piloto do centro
urbano de São Luís, deixado pelo Engenheiro-Mor Francisco Frias e Mesquita, foi
se estendendo e se consolidando no decorrer de três séculos, sem, contudo, a urbe
perder as características do estilo colonial português, ou seja, aquela concepção
arquitetônica tradicional de ruas estreitas, para que os sobrados fornecessem sombra
aos transeuntes, ruas como espaço de encontro, negócio, ócio e sociabilidade difusa.
(LACROIX, 2002, p. 80).

Lacroix aponta ainda que a arquitetura da cidade, nos séculos XVIII e XIX, difere,
em muito, das casas em taipa e madeira que caracterizam os edifícios de caráter civil do
século XVII: constituem-se em sólidas construções em alvenaria de pedra e argamassa com
óleo de peixe, serralheria e cantarias de lioz de origem européia, e madeira de lei. Os mais
representativos exemplares da arquitetura de São Luís datam, sobretudo, da segunda metade
do século XIX. São sobrados de fachadas revestidas em azulejos portugueses que representam
uma das mais peculiares expressões civis maranhenses (IBGE).
Ela acrescenta que os sobradões, e até mesmo os nomes dados a ruas, becos e praças
são de origem lusitana, não fazendo menção alguma à origem francesa:
(...) Os sobradões da São Luís com seus mirantes, sobrados, sobradinhos, moradas
inteiras, meias moradas e porta e janelas, revestidos ou não de azulejos, com suas
sacadas a ferro, beirais e outros elementos complementares nos fazem lembrar o
centro de Lisboa. (...) (LACROIX, 2002, p.81).

A pesquisadora também reitera seu argumento da fundação lusitana da cidade,
admitindo:
Até hoje são guardados os nomes das primeiras ruas, conservando o encanto muito
especial pelas suas origens. Esses nomes diferenciam São Luís das outras capitais
brasileiras, por lembrarem suas raízes lusitanas. Não há resquícios franceses na
toponímia da Capital do Maranhão. As ruas dos Afogados, do Alecrim, da Alegria
(...); as praças do Comércio, da Alegria, o largo da Forca Velha (...); os bairros do
Anil, do Desterro, da Madre Deus (...); os becos da Baronesa, da Bosta, Catarina
Mina (...); o cais da Sagração, do Palácio, do Portinho, todo esse conjunto de ruas,
praças, bairros, largos, becos, travessas, fontes, quintas e sítios representam as
marcas dos fundadores e continuadores da construção da cidade de São Luís.
(LACROIX, 2002, p.81-82).

Embora haja nessas “evidências” a forte presença de portugueses nas origens da
cidade, uma memória da origem francesa da cidade de São Luís é reatualizada constantemente
por meio de práticas discursivas como propagandas, livros didáticos, reportagens etc. Porém,
essa identidade disputa território com a identidade de São Luís como “cidade dos azulejos”, a
qual faz atualizar a memória da influência portuguesa na Ilha. Essas duas identificações
(capital fundada por franceses e cidade dos azulejos) se mostram como marcas que fazem da
capital maranhense um lugar singular, diferente, para ser visitado, segundo os textos que
falam sobre a cidade como espaço propício ao turismo.
Conforme se observa, as histórias da cidade conferem-lhe identidades, as quais
são edificadas por discursos operados segundo relações de poder, que determinam como se
devem dirigir os olhares sobre a cidade. Para a compreensão das relações entre identidades,
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discursos e relações de poder, no item a seguir discorremos brevemente sobre a Análise de
Discurso francesa, suporte teórico desta pesquisa.
3. A ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Segundo Orlandi (2005, p. 4), existem basicamente duas grandes linhas divisórias no
que diz respeito à Análise do Discurso (AD): a análise de discurso europeia e a americana
(estadunidense). Esta ultima, estaria inclinada a uma análise de caráter linguístico-pragmática
(empiricista), de um sujeito intencional; ao passo que a primeira, a europeia, teria uma
tendência (materialista) “que desterritorializa a noção de língua e de sujeito (afetado pelo
inconsciente e constituído pela ideologia) na sua relação com discurso em cuja análise não se
procede pelo isomorfismo”. Todavia, é a AD de base francesa que nos interessa para este
trabalho.
O discurso, nessa perspectiva teórica, é efeito de sentido produzido na interlocução
entre sujeitos que, ao viverem em sociedade, estão imersos na história e significam a partir da
sua língua(gem). Por ser de natureza complexa, o objeto da AD, o discurso, só pode ser
compreendido de modo transdisciplinar, fato que confere a essa teoria também uma
transdisciplinaridade, ao buscar entender seu objeto a partir de uma teoria linguística, uma
teoria das formações sócias e uma teoria do inconsciente. Cabe a esse campo de saber a
“investigação da heterogeneidade discursiva”, as relações de um dizer com o seu “exterior
discursivo, seus pré-construídos” (PÊCHEUX, 2011, p. 102).
Convém destacar que o sujeito que fala na AD é entendido fora de uma “noção de
sujeito epistêmico, ‘mestre de sua morada’ e calculista em seus atos (salvo nas coerções
biossociológicas)” (PÊCHEUX, 2011, p.103). Se em um primeiro momento da AD a noção
de sujeito trazida por Pêcheux se centrava na ideia de uma forma-sujeito, isto é, um sujeito
que fala de lugares previamente e ideologicamente determinados, com Michel Foucault o
sujeito passa a ser entendido como uma posição no discurso, o sujeito está sempre se
construindo nas tramas da história e “a identidade, assim como o sujeito, não é fixa, ela está
sempre em produção, encontra-se em um processo ininterrupto de construção e é
caracterizada por mutações”. (FERNANDES, 2005, p. 43).
Para Michel Foucault o “discurso é formado por um conjunto de enunciados (suas
unidades mínimas) pertencentes à mesma formação discursiva (FD)” (FOUCAULT, 2008,
p.132-133), ou seja, o discurso, na concepção foucaultiana, é um acontecimento que só pode
ter seus sentidos apreendidos através da reconstituição das condições de possibilidades que
autorizam sua emergência.
O enunciado, nessa linha, não se confunde com uma frase, uma proposição ou um
ato de fala (speech act), pois se constitui como: “uma função que cruza um domínio de
estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no
tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2008, p.98). O enunciado, como acontecimento que não se
esgota nem na língua nem em seu sentido (FOUCAULT, 2008, p.32), sempre filiará a
relações históricas que o atravessam e a um campo de memória, o que permitirá a existência
de ligações, transferências e identificações, que o fará dialogar com outros enunciados.
Conforme observa Foucault (2010), a produção discursiva se dá dentro de um
sistema de controle e delimitações que acontecem por meio de três principais procedimentos:
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separação, interdição e a vontade de verdade. Assim, entender as identidades de São Luís
requer a compreensão de que existem relações de poder controlando quais identidades da
cidade podem aparecer, em que situações elas emergem, quais sujeitos devem enunciar e
quais devem se identificar com cada uma delas.
Garcia (2003) caracteriza “a abordagem foucaultiana como não-positivista e antiempirista, na medida em que rompe com as noções de causalidade (origem/causaconseqüência/efeito) e de temporalidade cronológica (...)”. Nessa dimensão, “o fato histórico
(...) transforma-se em discurso historiográfico através da noção de acontecimento discursivo”,
ou seja, inicia-se um “funcionamento de práticas e de relações (discursivas), e não mais de
objetos ou estados do mundo/ referenciais”. (GARCIA, 2003, p. 4).
Por esse viés, analisar discursos na proposta de Foucault é considerar o sujeito uma
produção histórica. A identidade por essa abordagem está em constante construção, pois é por
meio de enunciados que os sujeitos se formam. Todo enunciado dialoga com muitos outros; e
por isso é preciso considerar quem fala; de onde fala; com quais objetivos enuncia.
Na visão foucaultiana, a história se faz a partir também de grupos não dominantes
economicamente, não tem uma linearidade e se faz também em meio a rupturas. São diversas
as maneiras, portanto, de se pensar como um momento histórico emergiu. Nessa visada, um
documento pode testemunhar verdades de uma época ou sociedade e é entendido não mais
como uma “matéria inerte através da qual ela (a História) tenta reconstituir o que os homens
fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros (...)”. Assim, “livros,
textos, narrações, registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos,
costumes etc.” podem ser analisados como documentos. (FOUCAULT, 2008, p. 12-13).
Entendemos, dessa maneira, que as discursividades que circulam em mídias eletrônicas, de
modo geral, também podem ser pensadas como documentos que atestam as identidades de
São Luís, em certo momento. No ciberespaço, com as transformações instituídas pelas formas
de comunicação em um mundo cada vez mais globalizado, novas identidades se constituem e
com elas a convergência e o “sentimento de nós” (GREGOLIN, 2008).
Dessas observações passaremos a analisar os corpora da pesquisa, que se constituem
de um site, um blog e uma entrevista.
4 ANALISANDO DISCURSOS
Para avaliarmos como o discurso da diversidade constrói uma imagem para São Luís
em sites voltados para o turismo, analisamos perspectivas discursivas de turistas que visitaram
a cidade ludovicense, em julho de 2015, momento em que esta pesquisa, financiada pelo
CNPq, teve início.
Além da pesquisa bibliográfica, a metodologia consiste em entrevistas com quatro
pessoas (entre homens e mulheres), realizadas via redes sociais. Para esta pesquisa,
elaboramos um questionário composto por dezenove perguntas, respondido por meio de redes
sociais, mais especificamente o aplicativo WhatsApp, por este facilitar o acesso a informações
que buscávamos, e sobretudo por permitir a troca de mensagens de áudio. Para este artigo
utilizaremos somente a pergunta de número 18, qual seja: durante sua estada em São Luís, lhe
pareceu que a cidade era a “cidade dos azulejos”, “Jamaica brasileira”, “terra do guaraná
Jesus”, “terra de índio”, “terra da macumba”- “terra de litoral vasto” ou “ilha do amor”?. Essa
pergunta foi proposta por entendermos que nela estaria contida uma diversidade de
identidades dadas geralmente à cidade por próprios visitantes/turistas, após conversa informal.
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Dessa forma, no tópico a seguir, buscaremos confrontar as imagens sobre a cidade que um
site e um blog de turismo constroem para São Luís com o olhar dos entrevistados após
visitação à cidade, em uma pesquisa qualitativa. Os sujeitos entrevistados eram turistas que
estiveram na cidade em 2015. Selecionamos apenas um site e um blog para análise, em
função dos limites deste artigo.
4.1 A Análise dos Corpora
A escolha do site SLZ Turismo e o blog 1000 dias de Ana Biselli, se deu de forma
aleatória, considerando que eles têm o mesmo teor, ou perfil, da maioria dos gêneros e textos
de mesma natureza. Para esta análise, recortamos apenas a materialidade verbal das páginas
selecionadas, mesmo considerando que estas são textos sincréticos, isto é, formado por signos
verbais e não verbais os quais devem ser articulados na produção de sentidos (SARGENTINI,
2011).
4.1.1 Site Slz Turismo
O que fazer em São Luís do Maranhão
Entre tantos destinos turísticos pelo Brasil, muitos podem optar por lugares mais
diversificados. Uma bela opção para descontrair e conhecer novos lugares é a cidade de São
Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão. Conhecida como a “Ilha do amor” e
“Cidade dos Azulejos”, dá pra se ter uma pequena noção de tudo que você está prestes a
encontrar numa viagem à cidade.
Contando com manifestações culturais muito acentuadas, principalmente ligadas ao
estilo afro-indígena, a cidade aflora nas festas de Junho, com o bumba-meu-boi, o tambor de
Crioula e o Cacuriá. Seu alto patrimônio cultural conserva diversidade nacional e regional do
país, relacionando sua arquitetura às cidades europeias que foram responsáveis pela
colonização da região.
O passeio por São Luís do Maranhão é altamente histórico, relacionando toda a cultura
e tradição da cidade. O Centro Histórico de São Luís do Maranhão é rodeado por fachadas
azulejadas, característica que traz o apelido à cidade. Esse centro é considerado um
patrimônio mundial, de acordo com a UNESCO, sendo marco referencial da cidade por todo o
país.(...) (Disponível em: < http://www.slzturismo.com.br/o-que-fazer-em-sao-luis-domaranhao/>. Acesso em: 22 de mar. 2016.)
4.1.2 Blog 1000 dias com Ana Biselli:
Fundada pelo francês Daniel de La Touche no início do século XVII, foi tomada pelos
portugueses apenas dois anos depois. São Luis foi por muito tempo a capital da Capitania
Hereditária do Maranhão e Grão Pará, região por muito tempo separada das atividades do
Brasil Colônia, por sua distância geográfica do restante do país. Passou por um período de
grande riqueza seguida pela decadência da agricultura em meados do século XIX.
Patrimônio Histórico da Humanidade, sua arquitetura do século XVIII e XIX é
considerada uma das mais preservadas e homogêneas do país, embora não possua grandes
alterações nas suas principais características, boa parte do seu casario está em estado de
deterioração.
Famosa por suas fachadas revestidas de azulejos portugueses, franceses, belgas e
alemães, artifício utilizado para adaptação da arquitetura ao clima da região. O azulejo além
de ajudar a refletir os raios solares, mantém a temperatura fresca e é mais resistente à chuva,
presente
por
longos
6
meses
nesta
área.
(...).
(Disponível
em:
<
http://www.1000dias.com/ana/sao-luis-do-maranhao/>. Acesso em: 22 de mar. 2016)
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4.2 Analisando discursos
No primeiro período da primeira plataforma, o enunciado “Entre tantos destinos
turísticos pelo Brasil, muitos podem optar por lugares mais diversificados” (grifos nossos) já
coloca São Luís na rota dos lugares diferentes do país. Assim como a segunda plataforma,
esse texto fomenta a ideia de que a cidade de São Luís é um local de grande valor cultural e
histórico, principalmente por suas identidades europeias. Isso porque no site SLZ Turismo, o
enunciador destaca inicialmente duas identidades construídas por influências europeias na
cidade: uma cidade edificada como Ilha do amor – a qual retoma a referência a Gonçalves
Dias e ao apogeu literário de uma época da cidade; a outra identidade “cidade dos azulejos”
também traz para o primeiro plano essa herança europeia da cultura local. Apenas no segundo
momento do texto, surgem outras identidades, ligadas à cultura indígena (Bumba-meu-Boi) e
à cultura africana (Tambor de Crioula).
Observamos que no terceiro momento, o enunciador reforça essa identidade
europeia, situando o leitor no fato de a cidade ter sido tombada como patrimônio da
Humanidade em função de seu acervo de edificações aos moldes portugueses. A organização
textual nesse site produz efeitos de sentidos, considerando quais identidades devem ser
observadas em primeiro plano.
No blog também é destaque a cidade que se fez pelas heranças europeias, em forte
indicativo de que essa é uma história que se impõe ainda sobre outras histórias e memórias,
também importantes para a cidade, como a história de indígenas e africanos que também
habitaram a cidade e de quem não temos muitas informações.
4.2.1 As entrevistas
Para a coleta dos depoimentos, como explicado anteriormente, utilizamos entrevistas
feitas a partir do WhatsApp, na modalidade áudio, depois transcrevemos os depoimentos.
Como nossa pesquisa é de base qualitativa, entrevistamos apenas cinco pessoas, entre homens
e mulheres, brasileiros e estrangeiros, selecionados por terem se disponibilizado em colaborar
conosco. Dois deles foram selecionados a partir de uma aproximação prévia em um evento
acadêmico nacional, ocorrido em São Luís, em julho de 2015. Os outros três foram
selecionados graças a ajuda de amigos, que souberam da existência da pesquisa e se
disponibilizaram a intermediar as respectivas entrevistas. Para este artigo apresentamos quatro
relatos. De dois e duas mulheres, um casal de brasileiros e outro casal de estrangeiros.
18) Durante sua estada em São Luís, lhe pareceu que a cidade era a “cidade dos
azulejos”, “Jamaica brasileira”, “terra do guaraná Jesus”, “terra de índio”, “terra da
macumba”, “terra de litoral vasto” ou “ilha do amor”?
Entrevistado 1: Sim, durante minha estada me pareceu que a cidade representava
“cidade dos azulejos” porque quando a gente... até mesmo dentro da própria universidade, a
gente via lembrancinhas de azulejos, o mercado de artes também que a gente foi tinha várias
representações dos azulejos, da Cidade dos Azulejos... O reggae, isso não ficou muito
marcado não... eu ouvi falar que o Maranhão era o lugar do reggae, mas isso não ficou muito
marcada para mim não. Não cheguei a presenciar esse gênero musical com frequência a ponto
de eu dizer que seria o lugar do reggae. Agora sim, “terra do guaraná Jesus” sim, muito
famosa, muito marcante esse símbolo do guaraná Jesus. A “terra do índio”? Não muito... na
verdade eu nem sabia. “Terra da macumba”, sim! Os terreiros lá são bem famosos e inclusive
uma das maiores da história de terreiro é de lá... “Terra de litoral vasto” eu não me atentei
muito para isso, “ilha do amor” eu também não tive muita oportunidade, e como eu havia
dito, eu não pesquisei em nenhum site, só fui com uns amigos mesmo.
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Entrevistado 2: Acho que é a pergunta mais difícil do questionário... (risos) Porque
aí em São Luís tem um pouco de tudo, mas se eu tenho que escolher um, definitivamente é a
“cidade dos azulejos”, aquela história que a gente pintava ela com suas “manos”, cada
azulejo, os anos, a antiguidade que tem isso é realmente impressionante, “hermoso”,
fascinante e é único! Acho que é único da cidade de lá! Só tem naquela cidade, então faz com
que seja único daí de São Luís, então, para mim, é a “cidade dos azulejos”!
Entrevistado 3: Sim, me pareceu a “cidade do azulejo”, tinha bastante azulejo,
muito azulejo, por sinal... achei massa no começo, quando a gente foi... “Jamaica brasileira”...
parece, assim, não tanto para mim por causa do reggae, porque eu esperava ver o reggae como
eu tinha dito e não vi, então assim, já por aí já acabou por água abaixo a Jamaica brasileira,
né? Terra do guaraná Jesus? Ave Maria! “Té que boa”, “velho” “massa”, amei o guaraná
jesus, pense! O povo comentou bastante daqui, o pessoal que já foi, achei fantástico o guaraná
jesus, queria ter trazido, pena que não trouxe. “Terra do índio”, rapaz, também o povo
comentou muito a questão dos povos indígenas daí e tal mas eu não vi nenhum índio não,
queria... quero, na próxima vez que eu for. “Terra da macumba”, rapaz, assim, não me
surpreendi muito não porque em Salvador, né? Porque Salvador tem... acho que é bem mais
cara de “terra da macumba” do que aí, mas achei um pouco... a gente foi num terreiro, nunca
tinha ido, foi incrível! “Litoral vasto”, rapaz, não, não vi esse comentário como “terra de
litoral vasto” não... mas de fato é vasto, como aqui, comparando com a Bahia, rapaz, é vasto
tão quanto, sabe? “Ilha do amor”... Ave Maria, é amor para dar e vender, né? Amei muito aí,
muito ‘make love’, Ave Maria, “abaloni” ai, viu?
Entrevistado 4: Terra do guaraná Jesus e ilha do amor.
Nesses relatos é afirmado pela maioria que entre as opções dadas à escolha, o que
mais se aproxima de uma imagem da cidade, após visitação, é a ideia de uma São Luís cidade
dos azulejos.
Importante notar o que disse o primeiro entrevistado que essa identidade de uma São
Luís dos azulejos se consolida em práticas culturais que vão além da arquitetura do Centro
Histórico, manifestando-se em souvenires (camisetas, ímãs, placas etc.) que funcionam como
enunciados que reforçam essa memória portuguesa.
Ao serem consultados sobre a influência das mídias eletrônicas na escolha de São
Luís como lugar de visitação, a maioria dos entrevistados negou que esses informativos
tenham sido acessados antes da visita, porque, segundo afirmaram, não lhes passam muita
credibilidade.
Percebemos que mesmo que haja um esforço de algumas formações discursivas
(políticas – como prefeitura e governo estadual e federal, ou econômicas – mercado do
turismo) em querer “vender” a cidade como lugar da diversidade, nos discursos que se
difundem no cotidiano das práticas sociais que envolvem o setor de viagens turístico de São
Luís ainda é uma identidade europeia que se sobrepõe em relação a outras identidades locais,
possivelmente por ser essa a identidade que tem mais materialidades concretas em torno de si,
como as peças que revestem os casarões, os souvenires, como disse um dos entrevistados ou
mesmo porque é essa identidade que surge com mais força nas mídias eletrônicas. O fato é
que existe um conjunto de fatores, de relações de poder discursivas e não discursivas que
fazem essa identidade se destacar em relação a outras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho, intitulado Diversidade Cultural e identidade local d(n)a cidade de São
Luís: uma análise discursiva de relatos de turistas, teve o objetivo de avaliar como o discurso
da diversidade constrói uma imagem para São Luís em sites voltados para o turismo,
avaliando para isso perspectivas discursivas de turistas que visitaram a cidade ludovicense,
em julho de 2015, momento em que esta pesquisa se iniciou.
A metodologia consistiu em confrontar o que diz um site e um blog sobre a cidade
com entrevistas com quatro pessoas (homens e mulheres), realizadas via redes sociais.
O referencial teórico que orientou as análises pautou-se em conceitos propostos pela
Análise do Discurso francesa.
A diversidade, como um discurso que emerge com muita força no século XX em
virtude de alguns fenômenos como a globalização e a mudança de perspectiva sobre conceitos
como história e cultura, passou a figurar entre as marcas que promovem um lugar como um
produto turístico. Nessa dimensão, há, nos enunciados avaliados no site, certa vontade de
fazer São Luís parecer um lugar diferente, no entanto, percebemos nos espaços eletrônicos a
predominância de uma São Luís formada por europeus, com a memória portuguesa se
elevando sobre a francesa, na medida em que a arquitetura da cidade faz se destacar a
influência da cultura lusitana na construção da identidade local. Esse fato dialoga com as
reflexões de Lacroix sobre a ideia de que a fundação francesa da cidade se fragiliza diante da
forte herança arquitetônica portuguesa deixada na cidade.
Vimos que a identidade da cidade de maior expressão sob o olhar dos sujeitos da
pesquisa foi a de uma “cidade dos azulejos” e esse olhar coaduna-se com a proposta dos sítios
eletrônicos avaliados. Mesmo parecendo multifacetada para alguns, a imagem de “cidade dos
azulejos” parece se fundir na voz que a institui como “São Luís patrimônio da humanidade”.
A problemática do estudo visou entender que impactos a diversidade cultural, como
marca local, traz para a escolha da cidade de São Luís como destino turístico? Nesse âmbito,
vimos que há pouco ou nenhum impacto dos sítios eletrônicos sobre a escolha da cidade; eles,
os turistas, preferem se aconselhar e pesquisar sobre um destino com amigos e por meio das
redes sociais, mas os turistas acabam construindo novas ou reforçando algumas identidades
que um determinado local já possui.
A busca pela diferença e, portanto, por uma identidade local, é promovida
especialmente por meio dos discursos, de enunciados que, em um jogo de poderes, constroem,
e por vezes até silenciam, outras identidades.
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ABSTRACT
The act of reading is, according to Heberle and Meurer (1993), “the exchange of meaning by means of a written
text”. This statement implies that there is a relation between the parts involved in the process of reading: the
reader, the text, and the interaction between reader and the text (Rumelhart, 1977). This relationship is
established with every written text either in a mother tongue or a foreign language. Therefore, in order to the
process of reading in a foreign language succeed, it is required the establishment of this relation between all the
axis involved, otherwise the process of reading is interrupted. In light of the liberal humanist approaches (Barry,
2009) to critical reading and holding the interplay between text and reader, this paper aims to show the
experience of teaching reading in English as a foreign language for students of the federal program “Inglês Sem
Fronteiras” in the Federal University of Piauí (UFPI), classified as basic users of English (A2), according to the
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).
Keywords: Critical reading. Reading interplay. Inglês sem Fronteiras. Liberal humanism.

INTRODUCTION
Reading is one of the four skills involved in the process of learning a language. Either
in a foreign language or mother tongue, reading is not an easy task to master because it
depends on the reader, the text and some authors claim that the interaction between reader and
text is a third part of the process. Definitely reading requires from the reader basic knowledge
about the language. Besides the requirement to know about the language, the connection
between what is written and the individual who is reading plays a crucial part of the process
that, if for whatever reason is not established might prevent the understanding and,
consequently, the acquirement of knowledge.
Foreign language students have the belief that reading might be the easiest of the four
skills to master and it also reflects on the goals and on the profile of these students. Mostly,
they are basic students, A2, which according to the Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) are the students who can
understand simple sentences and speak about daily routines, for example. Their basic goal is
to get knowledge about the language which I address as acquiring new vocabulary. Several
students want to learn new language lexicon but they do not want to speak, so they pick the
Reading and Writing course expecting to fulfil this specific need.
However, it is not a basic task to fulfil. First, it requires a constant contact with
language input which a foreign language learning environment rarely provides. The disparity
of time between the contact with the foreign language input and the contact with mother
tongue input is completely uneven. In your mother tongue you are constantly in touch with
language in its most varied forms: spoken language, visual language, sound, signs, texts, etc.
You are required, all the time, to process information of the most varied forms, of the most
varied themes and also from different resources. In the other hand, the contact with foreign
language input is excessively limited to 2 or 4 hours a day which in comparison to the amount
of time spent with mother tongue input it corresponds to 16% of the whole day.
Graduando em Licenciatura em Língua Inglesa e Literatura em Língua Inglesa pela Universidade Federal do
Piauí.
333
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As second reason, the students are, most of the time unaware of their knowledge about
the language and this creates a great barrier among the reader, the text and the interplay
among both. Solving this problem is the role of the teacher by providing the opportunity to
awake the knowledge already present in the reader’s mind through means such as
picturenaries, warm-up games, and etc. These are interactive ways to prepare the students for
reading.
In the EWB classes the development of reading skill goes through different process.
First, reading is text centered: the students usually start the understanding of the text by
decoding the characters presented. The reading ranges only the extent of the printed text,
disregarding the context in which the text is inserted or what it implies for the final
comprehension. Next, they are led to consider the background knowledge they have about the
language as well as the knowledge acquired through personal experiences. Then, as a third
stage, they are pushed to connect the two previous processes and think critically about the text
presented to them.
Holding the liberal humanist approach to reading which says that the “correct”
meaning of the text can be encode by the reader and that this can lead to further reflection and
inferences on the text, this paper intends to show the experience to teach reading in a foreign
language to basic level students in the Federal program “Inglês sem Fronteiras”, from now on,
“English without Boarders” (EWB) and the improvement of the reading skill as well as the
critical thinking development.
1- INSIDE READING
1.1 THE PRIMARY RELATIONSHIP BETWEEN READER AND TEXT
Among many definitions reading has been described with different concepts. Reading
has been defined as the construction of meaning from a printed or written message (Day and
Bamford, 1998); reading as a process of representations (Leffa, 1996); reading is the process
of getting linguistic information via print (Widdowson, 1979), and as the process of receiving
and interpreting information encoded in language form via the medium of print (Urquhart &
Weir, 1998). By these statements, all these theoreticians differ in the way they conceptualize
reading, however they all agree on one thing: reading is to apprehend meaning from a certain
text, regardless their own thoughts about the means to reach this goal. Thus, when you read
you intend to get some knowledge from the text. The purposes might differ but the process
readers go through is frequently similar. When I say similar I mean that readers apply similar
or even the same techniques in order to obtain information from a text. And by text we can
understand as an interactive instrument whether expressed in linguistic or non-linguistic signs
that provide a set of varied information to the individual who is reading. So, readers have to
process the information inside the text.
In “English without Boarders” Reading and Writing classes, the students come with
the goal to learn how to read and write for academic purposes considering the fact that this is
a federal program offered to the academic community including students from undergraduation and post-graduation, and most recently, the worker’s staff from the institution.
Then, this gives us a profile of the students who usually take part in this course and also it
enables us to reflect on the process of teaching as well as learning the two skills. However,
this paper intends to focus on the reading skill solely.
First, it is important to say that these students are proficient users of their mother
tongue considering the fact that they can master the three proficiency competences stated by
Canale and Swaim (1980): grammatical competence, sociolinguistic competence and strategic
competence. Whether these students would be communicating via speech or written text they
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will have these three competences to deal with different situations that might appear in their
everyday life, or more specifically in their academic life.
Secondly, they are basic students, A2 students according to the Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, and Assessment (CEFR).
According to the instrument for language proficiency assessment, the individual whose level
is A2 “can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most
immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local
geography, employment)”. They cannot master complex activities in the foreign language and
their vocabulary is limited. And another problem is the fact that most of them are unaware of
the knowledge they have, so the process of teaching is conducted to fulfil the following goals:
increase their knowledge about the language and make them aware of their potential to master
such skill as read in a foreign language.
During the first classes is noticeable that the act of reading is text centered what
Heberle and Meurer (1993) named the bottom-up process of reading:
Bottom-up processing is a theoretical view according to which readers process the
information contained in a written passage, by starting from letters, syllables, words,
phrases and by moving up to sentences, paragraphs and whole texts (Heberle &
Meurer, p. 43)

Since these students have a limited amount of knowledge about the new language, in
this case English, they scrutinize carefully each word, each sentence. First, translating the
words separately, then gathering the translation of the words in order to process the
information in the sentences, and finally, getting to understand the meaning of the whole text.
This process applied by the students takes a long time to be completed. They lose a lot
of time trying to understand the words and when they cannot make meaning out of a certain
word; they simply stop the already slow flow of reading to get the understanding of this one
word and then get back to reading, repeating the this process every time they encounter a new
vocable. The reader do not consider guessing the meaning of a certain word using the
information so far gathered and even the context in which the text is inserted. This happen
because students did not reach the lower level processing which according to Grabe (2010) is
when “readers must be rapid and automatic word recognizers”.
So, considering the facts, the reader has only experienced the reading on one way,
from the text to the reader. The act of reading in the beginning can be compared to mining as
once Leffa (1996) stated that “the text is a mine, probably with various underground
corridors, full of wealthy, but that needs to be constantly explored by the reader”. Then, the
first conception of reading that the students of the Reading and Writing have is that “reading
is extracting meaning from the text” (Leffa, 1996).
1.2 DEVELOPING AN EFFECTIVE AND QUICK PROCESS OF INFORMATION
Considering reading as the extraction of information can help students in the
understanding of texts in their first experiences. By this way they can gather knowledge about
the language so they can move to the lower level processing of text, and master fast reading,
automatic word recognition that Day and Bamford (1998) claim to enable readers to access
more complex processes such as reasoning.
Comparing learning reading in your mother tongue and in a second language it is
clearly that in your mother tongue you first start reading when you already have a certain
amount of linguistic knowledge of your language that enables you to connect the spoken
language with the written form.
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When we talk about the EWB context, we are attempting to teach students to read in a
foreign language which they have a limited time of contact. They are not considered a blankslate as some early language teaching theory once conceived them. The instrument of
language knowledge assessment, TOEFL, says that they do have a certain amount of
knowledge. So, our duty is to increase this knowledge to a greater extent, providing as much
opportunity for them to deal with language input as the duration of the course offers.
This perspective is supported by Day and Bamford (1998) and also by the schemata
theory. They both state the idea that reading is making meaning based on the individuals’
experiences, which is, readers connecting information inside the text with some past personal
experience in life. They really have a good point because having a previous knowledge would
help to process the information faster.
Looking through this perspective we can reflect that in the teaching process it is
extremely necessary to provide learners experiences with text; helping them build a
background which they do not have. In EWB’s reading and writing classes I look forward to
provide the students the most varied forms of text we can, being careful to not overload them,
though; expose students to text and vocabulary they have never seen and most importantly,
help them to reflect on the text content. Basically, I increase the students’ background
knowledge pushing them to constantly be working with the target language.
Reading is migrating slowly from a bottom-up perspective to a top-down one. As well
as Heberle and Meurer (1993) stated the top-down process of reading, Leffa (1996) and Smith
(2004) also get along with this conception, however differing on the way they perceive it.
Heberle and Meurer (p.44) conceive “comprehension as starting not in the text but in the
reader’s mind”, this meaning that the reader first accesses its previous knowledge about the
topic of the text and after that uses it to “confirm hypotheses and prediction” they have done
as they read the piece of text.
According to Leffa (1996) reading is to assign meaning to the text:
The vision of reality provoked by the presence of the text depends on the
background experiences that the reader brings to the reading. The text does not have
the reality, but it only reflect reality segments, in between the innumerous gaps, that
the reader fills with its previous knowledge about the world. (p. 14, own
translation)334

In this particular conception the reader/student needs to have, in a broad view, a
certain amount of experiences to understand a text otherwise the process of reading will not
be completed. This point of view also implies that each reader has a specific interpretation of
the message. Because considering that Leffa (1996) says that reading is to recognize the
world through mirrors that reflects segments of reality, the reader must have background
knowledge in order to understand the message reflected.
Finally, Smith (2004) has a similar point of view about reading. He says that “learning
to read is not a process of building a repertoire of skills, which make all kind of reading
possible. Instead, experience increases the ability to read different kinds of text”. He also
stands for the conception that reader’s previous experiences with texts influences in the
understanding of a new one. As readers experience new texts from different genres and with
varied vocabulary, they build their own background knowledge that leads them to become
better readers. Looking through this different perspectives, even though they differ on how
334

No original: A visão da realidade provocada pela presença do texto depende da bagagem de experiências
prévias que o leitor traz para a leitura. O texto não contém a realidade, reflete apenas segmentos da realidade,
entremeados de inúmeras lacunas, que o leitor vai preenchendo com o conhecimento prévio que possui do
mundo.
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they conceive the process of making meaning of a text, they share a common thought that the
understanding starts on the readers mind based on the experience they gathered whether
through the reading of different texts or through experiences they might have gone throughout
their lives.
For the course Reading and Writing in English is very much important provide tools
and ways to the improvement of the students skills. Providing new experiences concerning
reading helps the students to be confident about their potential to improve as English readers
and help to make them aware of the knowledge they brought with them, which it was asleep
in their mind. For instance, during the course besides the texts brought to class, the students
have to read three books: Sarah’s Surprise and The New Guitar by Rob Waring and Maurice
Jamall (2006); and The Last of the Cheju Divers by Rob Waring (2008). The experience with
these books provide: a) intensive reading; b) increase the contact with the target language; c)
exposure to new vocabulary; d) building of background knowledge.
As a result the students started reading faster and they could reason and infer about
new texts with a shorter amount of time. They had problems when the text content was
different from the kind of they have been exposed to. However, by applying techniques such
as Skimming, they could understand the text.
So far in the process of teaching we have been building a stair adding together on step
at a time to reach out the improvement of the students skills. Now the information is not only
processed from the text to the reader or from the reader to the text. It starts flowing from both
sides, one providing to the other what one lacks. This time around it is established an
interplay between the two agent in the reading process.
1.3 THE READING INTERPLAY
In the very beginning of the process of teaching we have the students dealing with the
text only one way: from text to reader. Then, with the help of the teacher the students start
reflecting on the topic of the texts presented to them before getting to actually read it.
Awaking previous knowledge implies letting students infer over what they might find in the
text. It helps them to develop fast reading and also they focus attention on the text trying to
find the information to support their inferences.
However, even if the reading start whether from the text to the reader or vice-versa,
say that one is better than the other is a dangerous statement. One is not detached from the
other thus a third element must be considered as an important part in order to reach an
effective reading: the interplay between the reader and the text.
So far we have that students start from the awareness of their knowledge to the
inference on the topic of a certain text. After all the process to expose the students to written
language input, the process of reading turns out to develop differently.
While reading a new text, students aim to the words they know. They skim the text
looking for words they already know and cognates; then, underlined words or in bold;
numbers, characters that for some reason is highlighted. Amongst these recognizable inputs
gotten from the text, the students find unknown vocables they have never been exposed to.
However, they do not simply give up on understanding. They break away with the idea of
bottom-up processing that “reading needs to be careful, with use of dictionary when
encountering an unknown word” (Leffa, p.12, 1996).
In his book “Aspectos da Leitura”, Leffa (1996) presents these three different ways of
processing information and until now, in the first two stages of reading in the Reading and
Writing course we have seen that students gradually start using different techniques to get
meaning from the text.
Talking about the interplay between the reader and the text, Leffa (1996) says that:
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The complexity of the reading process does not allow the focus on only one of its
pole, excluding the other. Actually, it is not even enough to sum the contribution of
the reader and the text. It is necessary to consider a third element: what happen
when the reader meets the text. In order to understand the act of reading we have to
consider then a) the role of the reader b) the role of the text and c) the process of
interaction between the reader and the text. (p. 17, own translation) 335

Leffa (1996) explain the third element in the process of reading by using pyramids.
Fist, the pyramid is ascendant: the reader by having contact with the text starts identifying the
small units of the text, going from letters to syllables and then words. However, it does not
stop there. When the reader recognize the words it starts implying the meaning it has and
connecting the ideas in the text in order to make meaning. Now, the reader builds a
descendent pyramid that links to the ascendant one. Thus, the understanding comes as the
reader starts working with big units of the text, the sentence or sintagma level.
Sharing the same thoughts Rumelhart (1977) said something very interesting. He
proposed the interactive model of reading in which “orthographic knowledge, lexical
knowledge, syntactic knowledge, and semantic knowledge come together simultaneously to
facilitate word identification” (Liu, p. 4, 2010). And Stanovich (1980) adds the idea of
compensatory assumption, meaning that, the knowledge point in which the reader is strong
compensates his weaknesses.
Stanovich’s theory explains the apparent anomaly found in many experiments in
which poor readers sometimes show greater sensitivity to contextual constraints than
do good readers. Poor readers may be thus using strong syntactic or semantic
knowledge to compensate for less knowledge of orthography or lexicon. (Liu, 2010)

1.4 THE CRITICAL THINKING IN THE INTERPLAY
Liberal humanism is a line of thinking that believes the human nature is constant and
that great literature, the classical masterpieces, expresses it. It first became popular during the
1970’s referring to” the kind of criticism held sway before theory” (Barry, 2009) which
means that before the critical theories of the subsequent years, liberal humanism was there to
analyze pieces of literary works.
It was first applied to literature studies, and these studies followed the guidance of ten
tenets which are statements that guide the literary analysis. As the philosophical Liberal
Humanist thoughts they also believed in the constancy of human nature thus literary pieces
were as well as constant as the author who wrote it. They stated that literature is not of an age.
It is timeless, that is why it has the power to portray humanity from all ages. From ancient
times to contemporaneity, literary works gives us a way to know all these human historical
times without having necessarily lived back then.
This conception was applied to the first studies of English. It dates back to 1826 when
the University of London was founded. It offered English as a subject, but the study of
English was basically “the study of English language, merely using literature as a source of
linguistic example”(Barry, 2009). However, after some discussions about whether English
language study should be detached from literature, Edward Freeman – History professor at
Oxford in 1887 – won the discussion and one was not detached from the other.
335

No original: A complexidade do processo da leitura não permite que se fixe em apenas um de seus pólos,
com exclusão do outro. Na verdade, não basta nem mesmo somar as contribuições do leitor e do texto. É preciso
considerar também um terceiro elemento: o que acontece quando leitor e texto se encontram. Para compreender
o ato da leitura temos que considerar então (a) o papel do leitor, (b) o papel do texto e (c) o processo de interação
entre o leitor e o texto.
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But still, after Freeman have stated that the literature and language could not be
detached, I. A. Richards founded a new method of studying English that analyzed texts
closely without first considering the context. Also this approach to text reading and analysis
guided the development of reading in the English without Boarders Reading and Writing
classes. In I. A. Richards method, English was studied as the following: English texts were
studied by close reading, focusing on the words on the page and analyzing what they meant.
“The gain from this was that it was no longer possible to offer a vague, flowery, metaphorical
effusion and call it criticism. Richards argued that there should be much more close attention
to the precise details of the text.” (Barry, 2009)
In the Reading and Writing classes it was very much interesting using Richards’
approach, because we deal with text and, no matter the level, the text has information and
meaning hidden in deeper levels than the eyes can perceive. So, according to Leffa’s
conception of the text being a mirror, I dare to make an analogy: a textual piece is like a
“maze of mirrors” that reflects different fragments of reality. So, according to Leffa (1996),
the reader needs to recognize these reality fragments. And first focusing on the text itself
might help students to not get lost in the “maze” they are exposed to.
When teaching reading in the foreign language for the students of the program, they
are pushed to understand the textual characters presented to them. So, they skim the text and
go constructing their first mental pyramids: from word to sentences they slowly build
meaning from what they are reading. Then, we start overcoming the slow reading they have
by giving less and less time available to read, so naturally they have to push themselves to get
understanding rapidly. Some of them get a little worried because of the time available to read,
but once they realize it is completely possible to get it right, they relax and the flow of reading
increases.
After overcoming the barrier of fear and reluctance, we start developing the second
pyramid: the descendent one. Now, the students, alongside understanding the text structure,
start inferring on the topic of the text presented. Actually, pair work is a teaching technique
that helps a lot their improvement. They not only read a text by themselves, but also in pairs
or group of three and among themselves. They are pushed to share their understanding, and a
remarkable consequence of this is that they share the knowledge they have about the language
and what they have gotten from the text. So, they not only make meaning of the text but
strengthen their background knowledge.
The next step is the inference on each other texts. They really interact among
themselves, sometimes on the target language or even on their mother tongue. They are
exposed to the vocabulary of the other group’s text and they can confirm the inferences they
have made. This task of inferring, evaluating their inferences and measuring if they are close
to what the text really is about, starts a different but very helpful process that provides a great
improvement as readers: the critical thinking.
Critical thinking development here will be based on the basis of liberal humanism, but
today there is other critical thinking theories such as Critical Literacy approaches supported
by Lankshear (1997), Maclaughlin and Devoogd (2004) and Jordão (2007), for instance.
Cervetti, et. al. (2001) analyzes the liberal humanist applied to critical reading. And
they say that “when liberal humanists talk about critical thinking, they often mean the kind of
thinking that is eminently rational in origin: it is deliberate, orderly, critical, and purposeful.”
(p.2)
So far in this section, we have discussed the process of teaching reading and the
implication about it, and with the previous statement Cervetti, Pardales and Damico (2001)
support the process developed in the praxis of teaching reading at English without Boarders.
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In his book “Beginning theory: An introduction to literary and culture theory”, Barry
(2009) states ten tenets of liberal humanism which are “elements which seem to constitute
this ‘distilled essence’ of the subject (p.18), and he define them as the following:
12345-

Good literature is of timeless significant;
The literary text contains its own meaning within itself;
To understand the text well it must be […] studied in isolation;
Human nature is essentially unchanging;
Individuality is something securely possessed within each of us as our unique
‘essence’;
6- The purpose of literature is essentially the enhancement of life and the propagation
of human values;
7- Form and content in literature must be fused in an organic way;
8- Sincerity […] is a quality which resides within the language of literature;
9- What is valued in literature is the ‘silent’ showing and demonstrating of something
10- The job of criticism is to interpret the text, to mediate between it and the reader.
Some of these tenets are useful to justify liberal humanism criticism in critical reading.
Tenets numbers 2, 3, 7 and 10 are very good reasons for the justification. When Barry says
“The literary text contains its own meaning within itself” he implies that all the resources are
presented in the text, we do not need to place it in a context because the context is already
given. Inside the text the social-political, literary historic and autobiographical contexts are
presented, the reader only needs to make an effort to find in using the elements and
information given by the text. So, that is why he implies in tenet 3 that to understand the text
well it must be detached from the contexts stated in the second tenet, and studied in isolation.
In the seventh tenet, the content always comes together with the form. And the form or
imagery in which the text is presented must be considered not only as a decoration feature but
as an integrating part of the text. And finally, tenet 10 reflects on the task of criticism and
explains it is a mean through which the reader may use to get meaning from the text.
Then, in the liberal humanist critical reading, the text and all of its elements are very
important and how we deal with them have a great impact in the understanding we get. When
the students analyze the text in the level of the sentences, the sintagma, they have access to
what the written words want to express and the critical reading process turns out to be easier.
Individuals can encode their thoughts and intentions in texts which can be
understood by readers and which reflect a directly knowable reality, they also hold
that, as rational thinkers, we can make inferences and judgments about those
meanings (Cervetti, et. al., p. 2, 2001)

Now, reading moves to a different analysis. It was important in the beginning of the
teaching of reading skill that the student could understand the text they cope with and to reach
the meaning implied by the graphic characters. After this, we can think, for example, about
the evaluation of the source and the information stated by the text; the authorship and his
intention, and so on. Now, we push students to reflect upon the text and dive into the layers
that are hidden from the eyes.
If we think based on Stanovich’s interactive model of reading, the linguist knowledge
of the students give support to the critical thinking. The primary analysis and understanding
of the text itself, enables the reader to reflect later on the other aspects of the text. Therefore,
the reader can perform a successful reading and, finally, make meaning from the text.
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Then, in short terms, it is important to respect each part of the process of teaching
reading. Going from bottom-up to top-down reading and finally establishing the interplay of
both processes, makes learning to read smoother for the students who had few experience
with reading in the target language. Providing varied input in the target language helps
students to build and strengthen vocabulary, and consequently become good critical readers.
CONCLUSION
After explaining and analyzing all the process behind reading, we definitely can say
that read is not an easy task to master or process or teach. It is not only get a text randomly
and start reading; there is a lot of aspect that we should consider. For the reader, it is very
important the awareness of its potential. One is not going to suddenly get understanding if one
does not struggle and look for ways to get it.
For the teacher is extremely important the awareness about the movement that occurs
during the three stages of reading. The ascendant movement is when the reader relies on the
text to get understanding, going from word to letter, then to sentences and so on. The
descendant reading is when the reader, imbued by some previous knowledge, uses this as a
way to understand the text. Then, the interplay between both ascendant and descendant
movement of reading, where understanding and meaning come up as the reader establish a
relationship between their background knowledge and the characters on the text.
Also, basic student development starts with the bottom-up processing, and gradually
with the help of the teacher, the text processing migrate to top-down reading, and later on as
the students gets experience with reading, they start narrowing the two processes establishing
an interplay that increases the speed of their development.
Moreover, when the students start getting independence from the teacher, the teacher
can push them to go beyond the level of sintagmas or the meaning level. The teacher can
encourage the students to reason about the fragments of reality portrayed by a certain text;
connect the information presented to their lives or to a real context in general. Inferring,
questioning, critical thinking might form great and independent reader that will be able to deal
with whatever kind of text they are exposed to.
So, during the teaching process, the teacher needs to be aware of the way students read
and provide ways to improve the knowledge and skills they already have, leading them to also
think critically. For the students of English without Boarders is important the development of
these abilities because they are exposed to different kind of text in their academic life, and
they need to be prepared to deal with the challenges they encounter concerning reading.
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MARTE E A MENTE DO HOMEM: REPRESENTAÇÕES DO PLANETA
VERMELHO EM RAY BRADBURY E ANDY WEIR
João Philippe Lima
RESUMO

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo da representação do planeta Marte nas Crônicas
Marcianas (1950), coletânea de contos de Ray Bradbury, e em Perdido em Marte (2011), romance de Andy
Weir, para analisar como a representação do planeta vermelho mudou ao longo das décadas que separam a
publicação das duas obras, até que ponto essas mudanças refletem os avanços científicos na compreensão de
Marte e o impacto que as novas descobertas exercem sobre a ficção escrita sobre o planeta. Como
fundamentação teórica para investigar a representação do planeta vermelho ao longo dessas décadas utilizamos
The Dying Planet: Mars in science and the imagination, de Robert Markley (2005). Para abordarmos os avanços
no conhecimento científico sobre Marte usaremos as obras Pálido Ponto Azul (1994), de Carl Sagan, bem como
a página Mars Exploration Program, da NASA, que traçam uma linha evolutiva do nosso conhecimento sobre o
planeta. Como suporte para a compreensão do papel que Marte representa para a ficção científica usaremos
também Marte e a Mente do Homem, de Bradbury, Sagan e Arthur Clarke (1973). O trabalho foi realizado por
meio de pesquisa bibliográfica, com a leitura das obras em questão e do suporte teórico necessário para sua
análise. Concui-se que a ficção escrita sobre Marte está fortemente correlacionada com os avanços na
compreensão científica do planeta, e que o planeta vermelho mantém o seu apelo na imaginação humana à
medida que cresce o conhecimento sobre ele.
PALAVRAS-CHAVE: Marte. Ficção Científica. Literatura Comparada. Astronomia Planetária.

1. UMA HISTÓRIA LITERÁRIA DE MARTE
Embora o termo ficção científica seja de cunhagem relativamente recente, o estilo em
si possui uma história que talvez remonte à Antiguidade, na forma de Uma História
Verdadeira de Luciano de Samósata, e certamente pode ter seus primeiros exemplares
identificados em trabalhos do início da Idade Moderna, como o Somnium, do astrônomo
Johannes Kepler, algumas das histórias das Viagens de Gulliver ou no conto Micrômegas de
Voltaire. Marte, no entanto, não desempenhou um papel proeminente, ou mesmo acessório,
em nenhum destes exemplares pioneiros do gênero. Segundo Crossley (2011), a Lua e os
planetas mais espetacularmente visíveis pelo telescópio, Júpiter e Saturno, tendiam a ter maior
protagonismo. Marte começa a se tornar um tema bastante explorado pelos autores de ficção
científica a partir da segunda metade do século XIX, com dois eventos extra-literários
contribuindo de forma crucial para que isso acontecesse: a identificação dos dois minúsculos
satélites de Marte pelo astrônomo norte-americano Asaph Hall em 1877, e as observações
feitas no mesmo ano pelo astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli, que através das lentes de
seu telescópio, observando a superfície de Marte a milhões de quilômetros de distância e com
a interferência da atmosfera terrestre para complicar as coisas, distinguiu grandes linhas retas
na superfície do planeta que ele identificou como sendo canali. Um pequeno erro na tradução
para a língua inglesa contribuiria para criar uma febre por Marte que duraria décadas e o
colocaria de forma definitiva na imaginação de diversos escritores e milhões de leitores desde
então: o termo italiano canali não foi traduzido, como deveria, para channels, termo que
significa canais naturais, e sim para canals, palavra usada para se referir a canais construídos
artificialmente. A conclusão à qual se chegou foi bombástica: Marte não apenas tinha vida,
mas parecia ser o lar de uma civilização avançada capaz de feitos de engenharia complexos e
grandiosos o bastante para serem vistos a imensas distâncias através do Sistema Solar.
A descoberta dos canais provocou um frenesi de curiosidade sobre Marte tanto entre
leigos como entre especialistas, dentre os quais se incluía o astrônomo amador norteamericano Percival Lowell. Convencido da existência dos canais, ele utilizou seus fartos
recursos financeiros para construir um dos melhores telescópios do mundo à época nos

984

rincões desolados do Arizona, cujo ar seco implicaria em menores distorções da atmosfera da
Terra e melhor visibilidade das prodigiosas construções na superfícia marciana. Não obstante
sua obstinação e o excelente telescópio do qual dispunha, Lowell falhou em sua cruzada para
convencer a comunidade científica da existência dos canais, que muitos astrônomos
profissionais alegavam não conseguir identificar com clareza não obstante o quão
atenciosamente olhassem para o planeta vermelho com os melhores equipamentos que tinham
à disposição. Na cultura popular, a história foi diferente: Lowell conseguiu impingir sua
versão de um planeta moribundo habitado por uma civilização antiquíssima e ultra-avançada,
que lutava contra a perda de atmosfera e umidade que o planeta sofria lançando mão de todos
os recursos que tinha à mão, e ela serviu como base para a construção de utopias que refletiam
possibilidades de reforma social e progresso. Ao menos até o lançamento de A Guerra dos
Mundos.
Wells é considerado por Crossley (2011, p. XI) como sendo “the first major literary
figure to take on the subject of Mars”. Sua distopia retrata os marcianos como uma raça de
impiedosos invasores que chegam para dominar o planeta Terra e subjugar seus habitantes, e
que fracassam em seu intento ao serem mortos por patógenos terrestres contra os quais não
possuíam defesas. O romance foi e continua sendo visto como uma alegoria do imperialismo
ocidental que na época se encontrava no seu auge, com as principais potências europeias
dominando povos em todos os continentes da Terra, e manteve sua popularidade ao longo das
décadas que se seguiram à sua publicação através das suas inúmeras adaptações
cinematográficas e influenciou em maior ou menor grau boa parte da ficção que se escreveria
sobre Marte ao longo do século XX, incluindo as próprias Crônicas Marcianas de Bradbury.
Nas primeiras décadas do século passado, Marte serviu também como cenário e plataforma
para obras que abordavam o misterioso e fenômenos como telepatia, reencarnação e
fenômenos espirituais e fantasmagóricos, muito embora nenhum destes trabalhos tenha
sobrevivido a longo prazo por seus valores literários intrínsecos (CROSSLEY, 2011), bem
como serviu como cenário para a afirmação do espírito aventureiro e indômito que inspirava
muitas narrativas de aventura encenadas em ambientes exóticos e relativamente intocados
pela civilização como o Oeste americano e as selvas da África. Segundo Makley (2005) obras
como The Princess of Mars (1912) de Edgar Rice Burroughs, encarnam esse viés no qual
Marte serve como mais um cenário no qual tais virtudes poderiam ser celebradas, sendo muito
pouco limitadas pelo ralo e fragmentado conhecimento que se tinha sobre o planeta vermelho
na época. Ainda de acordo com Makley, essa falta de conhecimento abria espaço para que as
mais extravagantes especulações fossem aventadas sem maiores conflitos com a
verossimilhança das histórias.
Os anos pós-segunda guerra mundial, no entanto, marcariam o início da mudança
desta era de especulação praticamente ilimitada, uma vez que o advento da era espacial trazia
promessas de se aumentar em muito o conhecimento científico sobre Marte. Ao mesmo
tempo, a guerra fria e o espectro da ameaça atômica introduziram aspectos de medo e
paranoia que a ficção escrita sobre o planeta vermelho não demoraram a incorporar e
capitalizar a seu favor. É também a época em que escritores de maior expressão se voltam
para Marte, tais como Arthur C. Clarke em As Areias de Marte (1951), Robert Heinlein e seu
Planeta Vermelho (1949) e As Crônicas Marcianas (1950) de Ray Bradbury. Na década que
antecede o início da Era Espacial, o conhecimento científico sobre Marte ainda era escasso e
fragmentário o suficiente para permitir que a especulação imaginativa pudesse atuar sem
muitos freios, o que permitiu que estas obras explorassem Marte como um palco para
alegorias que refletiam os temores da época, tais como a proliferação nuclear e o clima de
perseguição política criado pelo macarthismo.
O início da Era Espacial marca um ponto de virada fundamental na ficção ambientada
no quarto planeta a partir do Sol. Embora a comunidade científica já tivesse boas pistas de
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que Marte era um planeta com atmosfera extremamente deficiente em oxigênio, o que tornava
inverossímeis os personagens das obras de décadas anteriores que não precisavam de
elaborados trajes e ambientes fechados para sobreviver e se locomover na superfície
marciana. A densidade atmosférica marciana era pouco conhecida, mas sabia-se que ela podia
ser rarefeita o bastante para não permitir a existência de água líquida fluindo por sua
superfície (SAGAN, 1996). E as primeiras sondas a visitar Marte confirmaram essas suspeitas
até mesmo além das especulações mais pessimistas. De modo que no final dos anos 60
confirmou-se que Marte possuía uma atmosfera extremamente rarefeita, sem traços
significativos de oxigênio e uma superfície crivada de crateras onde não havia nenhum traço
de água corrente, um mundo muito mais parecido com a Lua do que com a Terra. A ficção
sobre o planeta refletiu essa dramática revelação:
Much of Martian fiction turned retrograde, falling back on the familiar motifs of an
obsolescent tradition, sometimes inventively and often nostalgically, or turning
against the romanticism of the past with visions of a colonized Mars that is bleak
and ugly both topographically and morally (CROSSLEY, 2011, p. XIII).

Marte deixava de ser um cenário no qual poderia ser projetado um futuro mais róseo
para a espécie humana, onde poderia haver um recomeço para nossa civilização, lar de
civilizações autóctones, arcanas e exóticas cujas características espelhavam aquilo de melhor
e pior que as civilizações terrenas produziram, terreno fértil para a proliferação de alegorias
que representavam nossa própria condição humana, para se converter em um deserto inóspito
e gélido, epítome da decadência e repositório das esperanças frustradas da humanidade em
encontrar um novo lar no qual pudesse recomeçar, uma espécie de possível Éden
interplanetário. Aquele Marte promissor da ficção científica das décadas anteriores parecia tão
irreal e falso quando os canais artificiais que foram definitivamente refutados com as
primeiras imagens tiradas da órbita do planeta.
Mas essa desilusão começou a se dissipar na década seguinte, quando mais sondas
sobrevoaram o planeta, culminando com as missões Viking que se tornaram os primeiros
artefatos fabricados pela humanidade a pousar na superfície de Marte. Os dados obtidos por
todas essas missões remodelaram mais uma vez a imagem que a humanidade fazia de Marte, e
reverteu muito da desilusão trazida pelas sondas da década anterior. Elas inclusive
encontraram canais na superfície de Marte que foram escavados por água, embora não
produto do engenho de uma civilização local, mas por condições climáticas bem diferentes
das que prevalecem no planeta nos dias de hoje:
É possível encontrar centenas de canais sinuosos e redes de vales que datam de
vários bilhões de anos, principalmente nos planaltos do Sul cheios de crateras. Eles
sugerem uma época anterior de condições mais benignas e semelhantes às da Terra –
muito diferentes das que descobrimos abaixo da tênue e frígida atmosfera de nosso
tempo. Alguns canais antigos parecem ter sido escavados pela ação da chuva, outros
por solapamento e colapso do subsolo e ainda outros por grandes inundações que
jorraram do solo. Os rios se derramavam nas grandes bacias de impacto de mil
quilômetros de diâmetro, preenchendo de água um terreno que hoje é
completamente seco. Cascatas que eclipsam qualquer uma das existentes na Terra
caiam nos lagos de Marte antigo. Imensos oceanos, com profundidade de centenas
de metros, talvez até 1 quilômetro, podem ter banhado suavemente costas litorâneas
que, hoje, são mal e mal discerníveis. Esse é que tinha sido um mundo a ser
explorado. Estamos 4 bilhões de anos atrasados. (SAGAN, 1996, p. 103).

As primeiras sondas enviadas a Marte na alvorada da Era Espacial substituíram a
imagem de um planeta possivelmente clemente e hospitaleiro pela de um mundo estéril e
desolado. A segunda geração de missões ao planeta, especialmente as que pousaram em sua
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superfície, revelaram uma história mais complexa: na superfície gélida e ressequida da
atualidade estão as marcas de um passado bem diferente, muito mais parecido com o mundo
imaginado pela ficção científica de décadas anteriores. Um planeta que possuía água em
abundância correndo pela sua superfície, com temperaturas amenas e atmosfera
substancialmente mais densa que a atual. Condições muito similares às prevalecentes na
Terra, o que levantou os questionamentos sobre a possibilidade de Marte já ter tido vida um
dia, formas de vida que poderiam, quem sabe, ainda estarem presentes em algum refúgio no
inóspito planeta atual. Crossley (2011, p. 15) comenta que tais revelações desencadearam “a
renaissance of interest in Mars as a locale for fiction [...], as writers got past the
disappointments of the revelations of a lifeless Mars and saw the possibilities for making
venturesome fiction out of the rich and varied and still mysterious landscape that was being
disclosed by scientific investigation”. Marte deixou de ser um possível refúgio para aqueles
que pretendiam escapar das mazelas terrenes ou um modelo civilizatório superior a ser
seguido, mas passou a ter um papel importante para o futuro de nossa espécie como possível
nova fronteira a ser desbravada e domada pelo engenho humano, nesse sentido guardando
notáveis semelhanças com o espírito desbravador de fronteira presente na ficção ambientada
em Marte dos primórdios do século XX.
Como bem ressalta Carl Sagan em Pálido Ponto Azul (1996), Marte tem sido de longe
o planeta que mais tem atraído o fascínio e a imaginação humana exatamente por ser, dentre
todos os objetos do Sistema Solar, o que mais se parece com a Terra, algo que já havia sido
notado pelos astrônomos pré-1877, que ao observarem as mudanças sazonais nas calotas
polares marcianas deduziram, corretamente, que nosso vizinho menor e mais frio possui
estações como a Terra. “Marte tem clima, tempestadades de poeira, suas próprias luas,
vulcões, calotas polares, formas de relevo peculiares, antigos vales de rio e evidências de uma
grande mudança climática num mundo outrora semelhante à Terra. Contém alguma
possibilidade de vida passada, ou até quem sabe presente, e é o planeta mais adequado para a
vida futura”. Nesta categoria da nova ficção sobre Marte destacam-se a trilogia de Kim
Robinson, Red Mars (1993), Green Mars (1994) e Blue Mars (1996), e mais recentemente,
The Martian (2011), de Andy Weir, obras que conseguem representar o planeta vermelho em
um nível de precisão científica inigualada pela ficção anterior, ao mesmo tempo em que
preservam o lugar especial que Marte ocupa no imaginário da humanidade desde a época em
que ele não passava de um pontinho vermelho vislumbrado à distância em um telescópio
rudimentar. É com o objetivo de realizar uma comparação entre a ficção ambientada em
Marte do passado e do presente, pré e pós-era espacial, que analisaremos duas obras
importantes destes dois momentos: As Crônicas Marcianas de Ray Bradbury e The Martian
(Perdido em Marte), de Andy Weir.
2. AS CRÔNICAS MARCIANAS: NARRATIVAS DA AURORA DA ERA ESPACIAL
A coletânea de narrativas sobre Marte escritas pelo autor do mais conhecido
Fahreinheit 451 foram escolhidas como parâmetro para esta comparação por dois motivos,
sendo o primeiro deles a questão temporal: elas foram publicadas em 1950, época em que o
conhecimento científico sobre Marte já era mais substancial do que o de décadas anteriores,
mas ainda não denso o bastante para dissipar especulações mais extravagantes sobre as
possibilidades do planeta vermelho abrigar não apenas formas de vida, mas civilizações
avançadas. Levando em consideração a revolução no conhecimento sobre Marte trazida pelas
primeiras sondas a visitar o planeta na década seguinte, a época da publicação das crônicas
serve como bom parâmetro para se comparar o antes e o depois. O segundo motivo é que, de
acordo com Crossley (2011) e Makley (2005), elas constituem o trabalho mais relevante do
ponto de vista literário do período que cobre o pós-guerra imediato até o início da Era
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Espacial; de acordo com o primeiro, as Crônicas “[were] the book that dominated the 1950s
on the subject of Mars” (CROSSLEY, 2011, p. 199). De tal forma que o consideramos ser um
bom ponto de partida para realizar nosso estudo comparativo.
As Crônicas são uma coletânea de contos que, apesar de encadeados como parte de
uma narrativa maior, são também histórias independentes cuja relação entre si muitas vezes é
tênue, sendo que algumas não possuem nenhuma relação com as demais exceto pelo fato de
serem ambientadas em Marte, como é o caso da excelente Usher II. Seu objetivo é descrever a
saga de colonização e exploração de Marte pela espécie humana que começa na alvorada do
terceiro milênio. A primeira crônica, intitulada Ylla, se propõe a descrever Marte, sua
civilização e o modo de vida desta, em 1999, um pouco antes da chegada dos terráqueos.
Tyrr, como os marcianos chamam o próprio planeta na narrativa, é um lugar plácido, com
atmosfera rarefeita e pobre em oxigênio para padrões terrestres, mas nada incapaz de permitir
o florescimento da vida e de uma civilização engenhosa e muito antiga, que apesar de ter
surgido e se desenvolvido de forma independente em outro mundo, guarda notáveis
semelhanças com o modo de vida norte-americano na metade do século XX:
No planeta Marte, às margens de um mar morto, havia uma casa com pilastras de
cristal, e a cada manhã era possível ver a senhora K saboreando os frutos dourados
que cresciam nas paredes de cristal [...]. À tarde, quando o mar fossilizado ficava
quente e imóvel, as videiras se enrijeciam no quintal e a pequena e distante cidade
marciana de ossos se fechava toda, sem ninguém porta afora, era possível ver o
senhor K em sua sala, lendo um livro de metal com hieróglifos em relevo sobre os
quais passava a mão, como se toca uma harpa. E do livro, à medida que seus dedos o
percorriam, cantava uma voz que contava histórias de quando o mar banhava o
litoral com um vapor vermelho e os homens punham em combate nuvens de insetos
de metal e aranhas elétricas. (BRADBURY, 2005, p. 29)

É possível perceber pela descrição do lar da família K que Bradbury se baseou na
narrativa Lowelliana de um planeta moribundo que perdia gradualmente sua atmosfera e sua
água, cuja civilização antiquíssima e avançada tentava sobreviver da melhor maneira possível.
Mas também podemos ver que a família marciana do final do século XX possui claras
similaridades com a família norte-americana padrão da metade deste mesmo século, com lares
amplos e plácidos onde os papeis masculinos e femininos são rigidamente estabelecidos.
Quando Ylla fala ao seu marido que em seus sonhos aparecia um homem vindo do terceiro
planeta do sistema solar, seu marido a desmente com o paternalismo dominador com o qual o
americano médio trataria as tolices da esposa: “o terceiro planeta é incapaz de sustentar
vida—afirmou o marido, paciente—Nossos cientistas disseram que há oxigênio demais
naquela atmosfera” (BRADBURY, 2005, p. 33). Ao olhar para os habitantes urbanos de
Marte de 1999, parecemos estar vendo os subúrbios de classe média estadunidenses de 1955.
Coisas estranhas, porém, começam a acontecer, como uma cantora no meio de uma
apresentação começar a entoar canções de Ohio e recitar poemas de Lord Byron para espanto
geral de todos, um prelúdio do que estava por vir. É a época na qual as primeiras expedições
terráqueas chegam a Marte, nenhuma obtendo sucesso: a primeira se perde sem registros; a
segunda recebe o que a princípio parece ser uma boa acolhida, apenas para descobrirem que
foram enviados a um hospício pelo fato de os marcianos acharem que seu foguete e a
tripulação são meras materializações de alucinações do capitão da nave, e terminam sendo
todos mortos. A terceira expedição chega a Marte em abril do ano 2000, com dezessete
tripulantes, e ao lá chegarem, constatam com espanto que estão em uma “cidadezinha [que] se
espalhava em volta do foguete, nas quatro direções, verde e tranquila na primavera marciana.
Havia casas brancas e outras de tijolos vermelhos, elmos e bordos altos que farfalhavam ao
vento e castanheiras carregadas. E campanários com sinos dourados e silenciosos”
(BRADBURY, 2005, p. 76). Os tripulantes não conseguem conter seu espanto ao se verem
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em uma cidade tão terráquea em Marte, e seu assombro só aumenta ao encontrarem uma
mulher perfeitamente humana que afirma que eles estão em Green Bluff, Illinois. Eles se
deixam, afinal, levar pela sensação de que fizeram alguma espécie de viagem temporal sem
perceberem que estão em uma ilusão coletiva criada pelas mentes marcianas, que a utilizam
para matá-los em seus sonos.
Quando a quarta expedição chega, em junho de 2001, porém, encontra um cenário
totalmente diferente: magníficas ruínas de uma civilização que existiu por milhares de anos
antes de sucumbir por completo ante a, um médico da expedição logo descobre ao descobrir e
examinar pilhas imensas de cadáveres, a uma epidemia de catapora, certamente transmitida
pelas primeiras expedições, que embora tenham fracassado em si, eliminaram uma civilização
muito superior e abriram caminho para que Marte fosse povoado e colonizado pela espécie
humana, algo que evoca as pioneiras expedições europeias ao Novo Mundo e a própria
corrida norte-americana ao Oeste: as primeiras histórias são “tales of would-be conquest,
madness, and murder, of American naivete and arrogance and entitlement” (CROSSLEY,
2011, p. 200). Tal paralelo é ainda mais ressaltado na figura de um membro da quarta
expedição chamado Spender, que ao percorrer as ruínas marcianas se encanta com o nível de
avanço tecnológico e conhecimento atingido por aquela civilização e decide tentar por todos
os meios impedir que os seres humanos colonizem o planeta e o arruínem com sua cobiça
desenfreada e sua arrogância injustificada, justificando sua empreitada ao dizer que “os
homens da Terra têm talento para acabar com coisas grandes e belas” (BRADBURY, 2005, p.
106), comparando explicitamente a chegada dos seres humanos a Marte com a chegada de
Cortez ao México. Após assassinar vários membros da própria tripulação, Spender termina
sendo morto pelo capitão da mesma, e logo em seguida a colonização humana se inicia.
A chegada das primeiras levas de colonos evoca o espírito dos pioneiros
desbravadores das vastidões do Oeste americano, e podem ser vistas como uma alegoria da
mesma. O planeta não possui árvores, mas seu solo aparentemente é tão fértil que as primeiras
plantas cultivadas no planeta crescem em questão de dias. Os primeiros colonos, assim como
os fundadores dos EUA, fogem da pobreza e da opressão em suas nações na Terra e buscam
em Marte um recomeço, muito embora a colonização seja uma empreitada eminentemente
norte-americana. Bradbury utiliza a narrativa fundacional de seu país para, na crônica
intitulada Flutuando no Espaço, praticar um exercício notável de futurologia e ao mesmo
tempo ironizar e subverter a própria narrativa fundacional americana ao descrever um grande
contingente de seres humanos que deixa a Terra rumo ao planeta vermelho: os negros norteamericanos. Os brancos sulistas contemplam o êxodo massivo com um misto de perplexidade
e frustração pelo fato de estarem perdendo seus serviçais, como fica bem demonstrado pela
reclamação do personagem Samuel Teece:
Não consigo entender porque eles foram embora agora. As perspectivas são boas,
quer dizer, cada dia conquistavam mais direitos. O que eles querem, afinal de
contas? Aqui já não há mais imposto, cada vez mais estados aprovam leis
antilinchamento, e eles têm todo tipo de direitos igualitários. O que mais querem?
Ganham quase tanto quanto os brancos e mesmo assim lá vão eles. (BRADBURY,
2005, p. 171).

Os negros eventualmente partem para Marte em busca de novas oportunidades, e não é
possível deixar de notar que a crônica precede a luta dos negros americanos pelos direitos
civis, que começaria ainda naquela década e se aprofundaria na seguinte, culminando com a
Lei dos Direitos Civis de 1964. Como bem ressalta Crossley, o grande êxodo afro-americano
é uma narrativa à parte dentro da história, com muito pouca conexão com a empreitada
colonizatória humana em Marte: “We never hear again about African Americans in Mars, the
nature of the community they form, or the outcome of their utopian dream of an achieved
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heaven on Mars” (CROSSLEY, 2011, p. 204). Entretanto, ele se destaca dentro da obra como
um prelúdio dos eventos que se desenrolariam nos dez anos seguintes.
Outra narrativa que também possui pouca conexão com o restante da história merece
destaque por ser um libelo contra a censura e as tentativas de controlar a produção de
conteúdo artístico que eram um tema constante numa época atormentada pelo fantasma do
macarthismo, é a crônica Usher II, que trata de um milionário excêntrico que se mudou para
Marte com sua fortuna e utiliza boa parte dela para construir uma réplica da casa do famoso e
sombrio conto de Edgar Allan Poe, cujas obras haviam sido proibidas e queimadas
juntamente com toda a literatura considerada imaginativa, funcionando dessa forma como
uma crítica ácida do autor ao culto da contemporaneidade ao realismo excessivo e uma
antecipação dos temas abordados em sua obra mais conhecida, Fahrenheit 451. Quando a
casa termina de ser construída, o seu dono recebe a visita de um funcionário encarregado de
fazer valer a lei que proibia a literatura não-ultrarrealista e determina a demolição do imóvel.
Através de um plano minuciosa e perspicazmente elaborado, o milionário consegue aprisionar
o agente tal como Poe descreve no conto O Barril de Amontillado, e ao final termina por fazer
o imóvel desabar exatamente como na Queda da Casa de Usher.
A colonização humana em Marte chega a um fim abrupto quando irrompe uma guerra
nuclear na Terra e os colonos são convocados a retornar para auxiliar seus países no esforço
de guerra. Marte é praticamente abandonado, naquele que talvez seja o aspecto menos
verossímil de toda uma história que força a própria noção de verossimilhança aos seus limites
mais extremos. Vinte anos mais tarde, algumas poucas embarcações espaciais trazem os
poucos sobreviventes do holocausto nuclear na Terra que buscam nas ruínas marcianas e
terráqueas no planeta vermelho um recomeço para a espécie humana.
Em termos de precisão científica das descrições de Marte, o pequeno resumo realizado
até aqui deixa claro que a narrativa de Bradbury se preocupa muito pouco ou quase nada com
ela, o que não deve ser visto como um demérito da obra em si. É preciso levar em conta que o
conhecimento científico sobre o planeta vermelho no final dos anos 40 e início dos anos 50
ainda era muito indireto e fragmentário a ponto de permitir especulações mais extravagantes
que autores escrevendo nas décadas subsequentes não poderiam se dar ao luxo de realizar sem
comprometer de forma irreversível a verossimilhança de suas histórias. Outro aspecto que não
pode ser desconsiderado é que as Crônicas servem muito mais como alegorias elegantes para
falar de problemas terrestres do que como narrativas realistas que buscavam abordar o tema
da viagem espacial e da colonização de outros planetas:
With their richness of cultural reference and analysis, Bradbury’s stories provide a
fascinating glimpse, from the perspective of an unrealistic Mars, of the desires,
anxieties, nightmares and spiritual aspirations and limitations of the people of the
United States at the beginning of the era that brought in atomic weapons, economic
prosperity, the Cold War and the Civil Rights Movement (CROSSLEY, 2011, p.
199).

Nesta perspectiva, as Crônicas Marcianas não têm como objetivo principal descrever
o ambiente marciano ou discorrer sobre os desafios das viagens espaciais e da expansão da
espécie humana para outros mundos, e sim utilizar histórias ambientadas em um ambiente
exótico e irreal para discutir problemas bastante reais e comezinhos que estavam na ordem do
dia não apenas em seu país, mas problemas que dizem respeito a toda a humanidade.
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3. THE MARTIAN: UMA HISTÓRIA DE SOBREVIVÊNCIA
Se na época em que Bradbury escreveu as Crônicas Marcianas o conhecimento
científico sobre Marte ainda era escasso o suficiente para permitir a ele e seus antecessores e
contemporâneos voos ousados de imaginação sem comprometimento excessivo da
verossimilhança, Andy Weir, escrevendo no começo do século XXI após o planeta vermelho
já ter sido explorado por inúmeras sondas orbitais e outras que pousaram diretamente em sua
superfície, não tinha mais essa opção à mão. Nas últimas cinco décadas Marte deixou de ser
um ambiente no qual os autores de ficção científica poderiam dar vazão aos seus sonhos de
um planeta povoado por formas de vida exóticas e civilizações avançadas para ser um
ambiente que, embora seja de certa forma promissor para atuais explorações ou até mesmo
projetos de colonização em um futuro distante, não dá mais lugar a perspectivas de
colonização imediata por seres humanos ou descrições de formas de vida avançadas. Sabemos
que Marte foi um lugar bem mais parecido com a Terra num passado remoto, mas que tem
sido o deserto gélido que as sondas espaciais revelaram há pelo menos alguns bilhões de anos.
A desconstrução do mito de Marte como uma segunda e menor versão da Terra, todavia, não
significou, como destaca Makley (2005), o fim da exploração de Marte como cenário de
narrativas de ficção científica, e The Martian (traduzido para o português como Perdido em
Marte), romance que se tornou sucesso de público a ponto de inspirar um filme
hollywoodiano igualmente bem sucedido de alto orçamento e elenco estelar, é a mais recente
demonstração de que o aumento do conhecimento científico sobre Marte não diminuiu o
interesse do público em narrativas ambientadas no nosso vizinho menor e mais frio.
Nas primeiras páginas, e ao longo de todo o livro, o que diferencia marcadamente The
Martian de seus congêneres de décadas passadas é a preocupação do autor, minuciosa e em
certos momentos quase obsessiva, em detalhar aspectos de ciência e engenharia dentro da
obra de modo a torná-la mais realista e verossímil, e para tal o autor estudou mecânica orbital,
astronomia e a história dos voos espaciais tripulados (WEIR, 2011). O único aspecto no qual
o autor se permitiu alguma licença poética ao negligenciar aspectos científicos em prol da
narrativa é o motivo que leva o protagonista Mark Watney a ficar preso em Marte: uma
gigantesca tempestade de areia atinge o local no qual os astronautas estavam estabelecidos na
superfície marciana, e sua intensidade é tão extrema que a tripulação é obrigada a abortar a
missão e retornar para a nave Hermes, que ficara em órbita, e de lá para a Terra. Watney é
atingido por uma antena de rádio que se desprende com a força dos ventos e, no meio do caos,
é tido como morto pelo resto da tripulação, que precisa retornar à órbita rapidamente antes
que a tempestade inutilize o módulo de ascensão e os impeça de retornar, dessa forma
condenando todos à morte por inanição na superfície de Marte. Embora tempestadades de
areia sejam de fato frequentes em Marte e tenham ventos que facilmente atingem os 200
quilômetros por hora, a atmosfera marciana é tão rarefeita que mesmo ventos desta
intensidade não teriam condições de trazer danos permanentes ou provocar algo que se
aproxime aos estragos que a tempestade do livro provoca (SAGAN, 1996). Entretanto, é
possível compreender a razão para tal lapso se pensarmos que a tempestade irrealmente forte
foi um artifício do enredo para fazer com que Watney ficasse sozinho e abandonado em Marte
enquanto o resto da tripulação sã e salva retornava para a Terra. O sentimento do protagonista
ao constatar sua situação aparentemente sem esperança transparece em sua própria descrição:
So that’s the situation. I’m stranded on Mars. I have no way to communicate with
Hermes or Earth. Everyone thinks I’m dead. I’m in a Hab designed to last 31 days.
If the oxygenator breaks down, I’ll suffocate. If the water reclaimer breaks down,
I’ll die of thirst. If the Hab breaches, I’ll just kind of explode. If none of those things
happen, I’ll eventually run out of food and starve to death. (WEIR, 2011, p. 13).
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O contraste dessa visão desesperançada com as descrições anteriores de um planeta
cheio de possibilidades para a humanidade recomeçar não poderia ser mais evidente: na
descrição de Watney temos o desespero de alguém que tem plena consciência de estar sozinho
em um planeta extremamente hostil, onde a vida humana somente é possível através do uso de
ambientes controlados e isolados da atmosfera marciana e pelo uso de equipamentos para
extrair água e oxigênio do planeta e suprimentos enviados da Terra. Mas Watney não está
disposto a jogar a toalha e simplesmente aceitar seu destino de se tornar, em suas próprias
palavras, “the only human being to have died on Mars” (WEIR, 2011, p. 10). Após o choque
inicial da percepção de sua situação, ele começa a avaliar os recursos que possui à sua
disposição. A tripulação da terceira missão Ares (as duas primeiras haviam acontecido sem
maiores imprevistos e problemas), composta de seis membros, estava programada para ficar
31 dias, mas por questões de segurança, os suprimentos enviados poderiam sustentar a
tripulação por 56 dias, de modo que ele possui suprimentos o bastante para sustentá-lo por
300 dias, um pouco mais se ele racionar. Os equipamentos de suporte de vida estão em bom
estado, o único objeto danificado pela tempestade de areia tendo sido a antena de
comunicação, que embora fosse crucial para a comunicação com a Terra, não afetava sua
sobrevivência.
As habilidades de Watney também o distinguem do perfil de exploradores humanos de
Marte que foi popularizado pela ficção: o intrépido aventureiro que está ali para desbravar
uma nova fronteira, mais disposto a saquear os recursos do planeta do que a utilizá-los em sua
luta pela sobrevivência. Watney, sendo um personagem da ficção marciana deste século, não
está em um planeta preparado a abrigar seres humanos em empreitadas colonizatórias, e sim
no Marte inóspito e hostil que nos foi revelado pela ciência moderna, e portanto é portador de
múltiplas habilidades: além de piloto e engenheiro, Mark também é botânico, o que lhe dá a
possibilidade de cultivar algum alimento em Marte, improvável como isto possa parecer. Ao
contrário de ser resgatado por uma missão especialmente enviada ao planeta para salvá-lo, as
esperanças dele estão na chegada da quarta missão Ares dali a quatro anos a 3200 km de
distância, num local cujo nome demonstra a reverência de Weir ao Marte da ficção de outrora:
a cratera Schiaparelli.
Boa parte da narrativa de The Martian é uma história de sobrevivência em um
ambiente hostil, ao invés das histórias de colonização e construção de um novo lar que
povoam a ficção escrita sobre Marte ao longo do século XX. Mark não tem planos grandiosos
de se estabelecer em Marte: toda sua habilidade, inteligência, formação acadêmica e
qualidades pessoais são completamente direcionadas para o único objetivo que alguém que
esteja sozinho no Marte real, não naquele da ficção de outrora, pode ter: sobreviver tempo o
bastante para descobrir um jeito de sair de lá e retornar para a Terra. E o autor foi muito feliz
em fazer com que o astronauta abandonado na superfície marciana seja botânico de formação,
o único que a tripulação possuía: esta escolha deu a ele a possibilidade de fazer com que seu
protagonista tivesse meios de aumentar suas chances de sobrevivência ao mesmo tempo em
que permitiu que a obra contivesse ao menos algum resquício das empreitadas colonizatórias
das narrativas do passado: a plantação de batatas que Watney inicia dentro do módulo de
habitação, que haviam sido levadas para que fossem conduzidos experimentos sobre a
viabilidade de se plantar algo no solo marciano e agora se transformavam em sua grande carta
na manga na luta para não morrer de fome antes que a próxima missão Ares chegue ao
planeta. Para tal ele transporta areia marciana para dentro do módulo e utiliza as fezes da
tripulação, que haviam sido empacotadas e seladas, como fertilizante. O grande problema,
entretanto, é conseguir água suficiente para tornar o solo viável para cultivo, algo que ele
consegue pelo perigoso método de queimar hidrazina, um processo no qual ele quase explode
o módulo de habitação e mata a si próprio. Para contornar a situação, Watney precisa retirar o
oxigênio em excesso do módulo e, portanto, precisa ficar dois dias dentro dos jipes
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exploratórios que foram levados junto com o restante da missão. “I summoned the courage to
return to the Hab. Once I got there, I felt a little more confident. Everything was how I’d left
it. (What did I expect? Martians looting my stuff?)” (WEIR, 2011, p. 45). A tirada sarcástica
de Watney é reveladora no sentido de que, ao contrário da maioria das histórias ambientadas
no planeta vermelho, não existe em nenhum momento a possibilidade de encontro com
formas de vida marcianas.
Apenas no sexto capítulo a narrativa em primeira pessoa de Mark registrando seus
solitários dias em Marte é interrompida para que se dê lugar à história das pessoas que
ficaram na Terra encarregadas do controle da missão Ares 3. Com a antena de comunicação
destruída pela tempestade, Watney está sem meios para se comunicar com a Terra, e portanto
todos por aqui creem que ele está morto. Venkat Kapoor, o chefe de operações do programa
de missões para Marte, pede imagens do local da missão para ver se o módulo de habitação e
os suprimentos estão intactos, de forma a serem utilizados pela missão Ares 6, e como bônus,
resgatar o corpo de Watney e trazê-lo de volta para os funerais apropriados. Somente quando
as imagens de satélite da planície Acidalia chegam ao centro de controle é que a NASA
descobre, para estarrecimento geral, que os painéis solares estão limpos, os jipes exploratórios
dão sinais de terem se movido e há fortes motivos para acreditar que Mark ainda esteja vivo.
Apesar da confirmação, o comando da missão prefere não contar aos colegas de Watney, que
estão no espaço voltando para a Terra, de modo a não atrapalhá-los em suas atividades de
rotina no seu objetivo de chegarem em casa sãos e salvos. Kapoor anuncia para a imprensa
que serão feitos todos os esforços possíveis para trazer Mark de volta:
I can’t promise we’ll succeed in rescuing him, but I can promise this: the entire
focus of NASA will be to bring Mark home. This will be our overriding and singular
obsession until he is either back home or confirmed dead on Mars. (WEIR, 2011, p.
59).

Enquanto isso, Mark dá continuidade aos seus esforços para sobreviver em Marte, e
suas batatas crescem sem problemas, ironicamente auxiliadas pela própria inospitabilidade do
planeta: “Mars has no insects, parasites or blights to deal with, and the Hab maintains perfect
growing moisture and temperature at all times” (WEIR, 2011, p. 66). Todavia, nada disso
adiantará alguma coisa se ele não conseguir se comunicar com a Terra e chegar até o módulo
de ascensão da missão Ares 4, que já havia sido enviado para Marte como parte da preparação
da missão. Ele começa a preparar um dos jipes exploratórios para uma missão que, para
surpresa inicial de todos na NASA que observam suas manobras por satélite, não está se
dirigindo para a cratera Schiaparelli. Logo depois percebe-se que Mark está indo para o local
de outra missão emblemática, a segunda a pousar no planeta vermelho, a Pathfinder, que
chegara a Marte no agora longínquo 1997. Seu objetivo é utilizar o equipamento de
comunicação do veículo para fazer contato com a Terra e ao mesmo tempo testar a
viabilidade da longa viagem até o módulo de ascensão da Ares 4. Antes de iniciar a jornada,
Mark precisa desenterrar um equipamento trazido pela tripulação que havia sido enterrado por
ser radioativo (ele necessita dele para gerar calor dentro do veículo, do contrário ele
congelaria até a morte nas frígidas temperaturas prevalecentes em Marte), e mais uma vez o
tom da sua narrativa transparece o sentimento de solidão e abandono em um ambiente
inóspito:
As I made my way toward the RTG’s burial site, it hit me: Mars is a barren
wasteland and I am completely alone here. I already knew that, of course. But
there’s a difference between knowing it and really experiencing it. All around me
there was nothing but dust, rocks, and endless empty desert in all directions. The
planet’s famous red color is from iron oxide coating everything. So it’s not just a
desert. It’s a desert so old it’s literally rusting. (WEIR, 2011, p. 71)
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A viagem até o local de pouso da Pathfinder foi realizada com sucesso, e faz Mark se
sentir otimista pela primeira vez desde o acidente que o transformou no único ser humano em
um planeta inteiro. Ao finalmente fazer contato com a NASA, Watney fica enfurecido ao
tomar conhecimento de que a tripulação não foi avisada de que ele está vivo, e a NASA
decide então contar-lhes a verdade improvável. Tudo ia bem até que um dia um pequeno
rasgo no tecido que forma o módulo faz com que a diferença de pressão rompa o módulo e
permita que a atmosfera marciana entre, matando as batatas que estavam plantadas lá dentro.
Watney consegue recompor o módulo, mas as batatas que sobraram só servem como comida:
elas não podem mais ser replantadas, e dessa forma, sua capacidade de estender seus
suprimentos até a chegada da missão Ares 4 é nula. Sem poder replantar as batatas, Mark terá
comida apenas por 600 sols (dias marcianos, 40 minutos mais longos que os terrestres), e uma
missão de envio de suprimentos pela NASA não chegaria antes de sol 856, quando Watney já
estaria morto há muito tempo. A agência espacial americana então resolve enviar uma missão
emergencial de suprimentos, mas com pouco tempo para que ela chegue em Marte em
condições de salvar Mark da morte por inanição, algumas salvaguardas e testes de segurança
não são feitos, o que resulta no fracasso da missão.
Neste cenário de desolação e aparente falta de esperança, um obscuro cientista da
NASA, Rich Purnell, calcula uma manobra ousada e extremamente arriscada: fazer com que a
tripulação que está se aproximando da Terra receba uma missão de suprimentos provida por
um foguete chinês que foi cedido à NASA para enviar suprimentos para Watney, use
assistência gravitacional da Terra para voltar a Marte; lá chegando, Watney usaria o módulo
de ascensão da Ares 4 para subir até a nave em órbita e então todos voltariam para casa.
Como o plano arrisca a vida de seis astronautas ao invés de apenas a de Mark no plano inicial
de enviar suprimentos para ele utilizando o foguete chinês, o diretor geral da NASA veta a
manobra. Inconformado com a falta de ousadia de seu superior, um dos membros da direção
da missão envia secretamente a manobra de Purnell para os colegas de tripulação de Watney,
que não hesitam em arriscar suas vidas para voltar ao planeta vermelho e salvar o colega que
haviam sido forçados a deixar para trás. A parte final do livro se concentra nos preparativos e
na realização da manobra de resgate de Mark, que apesar de todos os perigos, é bem sucedida,
trazendo todos de volta para casa sem nenhuma perda de vida, de modo que Marte e seu
ambiente ficam um pouco de lado nos últimos capítulos.
O que destaca The Martian da quase totalidade da ficção ambientada em Marte é o
zelo do autor por utilizar o conhecimento científico sobre o planeta e o conhecimento técnico
sobre missões espaciais para construir os elementos de sua narrativa. Excetuando-se pela
tempestade de areia que deixa Watney abandonado em Marte, que jamais seria tão poderosa
quanto é descrita na obra por conta da atmosfera extremamente rarefeita do planeta, não há
grandes distorções e licenças poéticas no tocante ao conhecimento científico sobre Marte. O
programa Ares é descrito nas primeiras páginas com precisão científica e apuro técnico que
fariam qualquer narrativa anterior empalidecer em comparação. A popularidade do romance
de Andy Weir demonstra que, apesar de ter deixado de ser o planeta potencialmente
hospitaleiro e lar de civilizações antigas da ficção pré-Era Espacial, o fascínio que Marte
exerce no imaginário popular coletivo não demonstra nenhum sinal de estar enfraquecendo, e
as possibilidades de expedições reais ao planeta vermelho, bem como os sonhos mais
distantes de modificar seu ambiente a ponto de permitir a colonização humana em larga
escala, não permitirão que ele saia do foco dos autores e do público de ficção científica tão
cedo, como concorda Crossley (2011, p. 307): “nevertheless, Mars narratives refuse to wither
and dissolve in the winds of time’s passage [...] The conventional wisdom would suggest that
the next phase of Martian writing will coincide with the arrival of human beings on the
planet”. A única certeza que podemos ter é que Marte continuará a ser reinventado e utilizado
como ambiente para narrativas com os mais diversos propósitos, e a já rica tradição literária
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construída em cima dele continuará a crescer e enriquecer a ficção científica, que por sua vez
continuará a influenciar a próxima geração de cientistas a romper as barreiras do
conhecimento estabelecido, como deixa claro Sagan (1996, p. 152): “[N]a dança contínua
entre ciência e ficção científica, a ciência estimula a ficção e esta motiva uma nova geração de
cientistas, um processo que beneficia ambas”.
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MULHER NO PORNÔ:
UMA REPRESENTAÇÃO DA HETERONORMATIVIDADE.
Millena de Carvalho Silva
Profª. Larissa Leda Rocha
Resumo
O pornô como uma retratação da realidade, mesmo aquela praticada privadamente, enclausurada por quatro
paredes, reproduz e reforça os estereótipos de gênero e cria padrões de sexualidade que normalizam a submissão
sexual feminina. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a relação das mulheres com a indústria pornográfica,
cujas práticas reforçam a submissão sexual à qual são submetidas por uma série de explicações, que vão das
práticas culturais em relação ao próprio corpo até à severa cultura patriarcal à qual ainda estamos todos
submetidos. Tendo em vista o sexo como uma relação de poder, segundo foi proposto por Foucault. Entendemos
que o conteúdo audiovisual do gênero apresenta uma estrutura falocêntrica que, por sua vez, excluí o prazer
feminino de sua produção.
Palavras Chave: Pornô. Feminino. Poder. Submissão.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A finalidade deste texto é explicar a relação da mulher com a indústria pornográfica e
a submissão sexual da mulher que é reforçada por esse gênero audiovisual. Para isso
entendemos que: o pornô é um produto desenvolvido por e para homens, com isso deve-se
ressaltar que nos encontramos em uma sociedade machista e heteronormativa, essa que por
sua vez se põe como base para as produções pornográficas, das quais reproduz e reforça os
estereótipos de gêneros, fazendo, com que assim, a mulher assuma o papel de submissa.
Os estereótipos de gêneros e os papeis sociais são reforçados pelas produções
pornográficas, de modo que as mesmas reproduzem e retratam uma sociedade
heteronormativa caracterizada pela heterossexualidade compulsória, que agregadas a essas
produções representam de modo fiel, através do delineamento do personagem feminino dentro
do pornô, uma submissão sexual as mulheres. Para além do ato sexual, estão presentes as
disputas de poder e hierarquias que o tema da pornografia evoca intrinsecamente.
2. FONTE DE PRAZER
O pornô, como a retratação da realidade, mesmo aquela praticada privadamente, que é
reclusa a quatro paredes, reproduz e reforça os estereótipos de gênero e cria padrões de
sexualidade que normalizam a submissão sexual feminina à qual as mulheres são submetidas
por uma série de explicações, que vão das práticas culturais em relação ao próprio corpo até à
severa cultura patriarcal à qual ainda estamos todos submetidos (BUTLER, 2015).
As produções pornográficas heterossexuais não trazem à tona só uma realidade
escondida; elas trazem uma realidade escancarada que vivemos e experimentamos
corriqueiramente. Mas ainda carrega um estigma por ter sua relação com íntimo; por torna
“público” o que todo mundo esconde, mas tudo mundo faz. Neste jogo de poder
(FOUCAULT, 2005) cabe à mulher o papel exclusivo de ser fonte do prazer masculino, cujo
prazer é deixado de lado para apenas saciar as necessidades carnais dos homens ela é afinal
objetificada (WOLF - 1992). Isso é exemplificado em filmes nos quais o foco é a ejaculação
masculina, como no vídeo “Faces of Cum: Beverly Hills” onde a câmera capta cenas com
foco no rosto da atriz e no órgão genital o homem em um ângulo de cima para baixo em um
contra plongée, fazendo com que tenhamos uma visão superior em relação à mulher,
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posicionada abaixo. São 46 segundos nos quais o homem ejacula constantemente na face da
mulher. Ainda que, algumas mudanças de posições durante o vídeo possam ser observadas, o
ângulo de captura permanece o mesmo. Este lugar simbólico de colocar a mulher
exclusivamente como fonte de prazer masculino também pode ser observado em vídeos no
qual a mulher se opõe à prática sexual, mas acaba por sucumbir às investidas do homem;
afinal, “para os rapazes a ‘beleza’ é definida como aquilo que nunca diz não” (WOLF, 1992,
p. 218). É uma espécie de violência “social” contra mulher. Aqui o termo violência assume
um sentido mais amplo, mais elástico e vai além das práticas sexuais não consentidas, é
permitidas ou quase impostas como uma norma pela sociedade patriarcal - a violência sexual
é, de acordo com a OMS: “qualquer ato sexual ou tentativa de obter ato sexual, investidas ou
comentários sexuais indesejáveis, ou tráfico ou qualquer outra forma, contra a sexualidade de
uma pessoa usando coerção” - . Não é nesse sentido que aborda aqui. Essa violência não se
faz presente apenas nesse mundo onde a representação do sexo se assemelha a realidade, a
retrata de modo plausível. Mas é nele que podemos ver com mais clareza, até pelas condições
de retratação que o gênero disponibiliza, a falta de autonomia que a mulher possui sobre seu
corpo e a interdição à ela sobre o que permite ou não em relação aos usos sexuais do seu
próprio corpo.
Temos na pornografia dois grandes subgêneros o Softcore, que contém situações
sugestivas, e o Hardcore, que além de carregar as características anteriores, contém atos
sexuais e penetrações. Podemos claramente perceber a falta de autonomia da mulher com seu
corpo, na categoria que envolve sexo com cenas sadomasoquistas, nas quais há a encenação
de violência e humilhação, ou nas quais usa-se artifícios como a relação contrastante de
controle entre dominante e submisso, conhecido como Bondage, Disciplina, Dominação,
Submissão, Sadismo e Masoquismo (BDSM). Mas a presença de forma escancarada do
sadomasoquismo nessa categoria se faz necessário por ele ser destinado ao público dessas
práticas sexuais. Mas nas 10 primeiras páginas da categoria BDSM do site YouPorn¹,
podemos encontrar ao todo 320 vídeos sendo 244 com a mulher na posição de submissa, ou
seja, 76% dos vídeos assistidos apresentam a mulher como objeto e a expõe ao fetiche da
submissão. Porém em outra categoria como na “Threesome” do site encontramos algumas
características do BDSM que se apresentam de uma maneira mais branda; agindo à surdina e
se integrando à produção de maneira sútil. No vídeo “Hot Blond Dora Venter in BDSM
Foursome”² encontramos três homens e uma mulher, o vídeo segue a descrição da categoria
que pertence (que no caso é a BDSM) e aos cinco minutos ocorre uma penetração dupla e a
mulher é levada a fazer o sexo oral no terceiro. Em outro vídeo pertencente à categoria
Threesome “Double Penetration on Gorgeous Brunette”3 temos 336uma mulher e dois homens
que aos dois minutos e vinte e dois segundos exercem a famosa penetração dupla em orifícios
distintos, uma penetração nada gentil. O desconforto estampa o rosto da atriz. No vídeo “Meet
BDSM-fans – Asian Slut Fisted in Her Gaping Asshole”4 retrata uma mulher de idade
mediana que é penetrada por um punho no orifício anal, o curioso desse vídeo é que a vagina
da atriz é coberta por uma espécie de tapa sexo. Já no vídeo “Oiled and Gaped”5 a mulher
entra em contato com um consolo de espessura não convencional, temos também presente um
som off pertencente a um homem que estaria filmando, ele parece dar dicas do que ela deve
Disponível em:<http://www.youporn.com/search/?query=bdsm>. Acesso em: 22 mar. 2016.
² Disponível em: <http://www.youporn.com/watch/11357381/hot-blonde-dora-venter-in-bdsm-foursome/>.
Acesso em: 22 mar. 2016.
³ Disponível em: < http://www.youporn.com/watch/335927/double-penetration-on-gorgeous-brunette-part-3-4 >
. Acesso em : 22 mar. 2016.
4
Disponível em: <http://www.youporn.com/watch/11551827/meet-bdsm-fans-on-bondage-dom-com-asian-slutfisted-in-her-gaping-asshole/>. Acesso em: 22 mar. 2016.
5
Disponível em : <http://www.youporn.com/watch/12683821/oiled-and-gaped/>. Acesso em: 22 mar. 2016.
336
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fazer, este vídeo também se encaixa na categoria pornô Gonzo, que é um estilo de filmagem
na qual o diretor é o próprio operador de câmera e muitas vezes interage com os atores,
originado do cinema Gonzo. São categorias diferentes com cenas constituídas das mesmas
características: o sujeitar a mulher a contorções, o contato com objetos, os gestos e trejeitos
dos homens acentuando sua masculinidade; um jeito hostil de lidar com a mulher e coloca-la
em “seu lugar”; a desconsideração de seu desconforto e prazer. Com todas essas
características que os conteúdos pornográficos no proporcionam, a pergunta se impõe: a
mulher desempenha o papel de sujeito do sexo ou de objeto? O corpo feminino assume a
condição de público; se apresenta como objeto decorativo (LIPOVETSKY, 2005). Essas
definições da sexualidade feminina, estando inseridas na sociedade de maneira tão natural,
não estariam, também, de certa forma, presente nas produções pornográficas?
Essa representação do sexo associado à violência, que, aqui observamos, tem como
foco infligir humilhações e desconfortos às mulheres, é algo que se alastra muito além dos
campos desse gênero audiovisual, fazendo-nos crer que a normalização que ocorre dentro dele
é apenas a extensão de uma ideologia da dominação sexual feminina, de um sistema de valor
no qual a mulher é a carne mais barata do mercado, de um contexto político, ideológico e
econômico no qual o patriarcalismo dita às regras e impõe às mulheres pouca coisa além de
ser aquilo que os filmes deixam claro sem reservas: a mulher está lá como objeto, para servir
ao gozo masculino.
Dentro do pornô, a mulher assume, por muitas vezes a condição de serviçal que lhe era
imposta em tempos passados, um passado nem tão empoderado assim, no qual ela teria que
estar à mercê do seu marido; não apenas nas questões domésticas, como também nas sexuais,
levando-as a serem usufruídas, como que “consumidas” e, por vezes, objetificadas. A
demonstração simples dessa condição são os vídeos que os papeis chefe/secretária e
professor/aluna são exercidos de forma que a mulher sempre está para servir ao homem nas
duas condições citadas a cima, está sempre “abaixo” dele, seja em uma condição que remeta
claramente à uma posição hierárquica, seja em uma condição de inferioridade intelectual. Não
nos custa lembrar: o lugar desta mulher à mercê do marido, no sexo, é também embaixo do
homem que, estando por cima, controla não apenas o ritmo e a intensidade da relação sexual,
mas também seu início e seu fim que, não coincidentemente, é determinado pelo gozo
masculino.
É muito claro que em nenhuma das categorias (visando exclusivamente as produções
heterossexual) apresentadas nos sites pornôs, que organizam a oferta dos vídeos aos
internautas, o prazer feminino é retratado de maneira justa, ele algumas vezes, nem é levado
em consideração. O internauta acessa a categoria de acordo com o quer consumir, como uma
prateleira virtual, na qual escolhe a idade, peso, cor, tamanho e raça: Mom I’d Like to fuck
(MILF), mulheres entre trinta e quarenta anos; Mature, mulheres a cima de quarenta anos;
Teen, entre dezoito e dezenove anos; Preteen and Jailbait, geralmente envolve pessoas na
idade de consentimento (no Brasil esse idade é definida como a partir de 18 anos); Child Porn
(CP), envolve idade abaixo do consentimento (a famosa pornografia infantil); Hirsutismo, que
são as mulheres com excessos de pelos; Redhead, mulheres com o cabelo pintado de
vermelho; Big Beautiful Woman (BBW),são as mulheres acima do peso. Entre muitos outros,
que separam e organizam a oferta do produto para que o consumo seja fácil. A maioria das
categorias das produções pornográficas é voltada para a definição do perfil feminino a ser
encontrado.
O pornô, por tempos, foi produzido por e para homens, tornando compreensível esse
direcionamento ao público masculino. O foco no prazer do homem faz com que a mulher
assuma um papel de coadjuvante.
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Em vez de vermos imagens do desejo feminino ou que atendem ao desejo feminino,
vemos simulações em manequins vivas, forçadas a contorções e caretas,
imobilizadas em posições desconfortáveis sobre holofotes, quadros profissionais que
revelam pouco sobre a sexualidade feminina (WOLF, 1992, p. 179).

Na categoria Flexible podemos encontrar mulheres em posições desconfortáveis, ou
em posições que normalmente alguém “comum” não consegue atingir. Em “Real Flexible
Teen”6 temos o exemplo perfeito de algumas dessas posições nas quais a mulher se “dobra e
desdobra” para o prazer masculino. Uma dessas é apresentada no minuto 1:20, no qual vemos
a mulher com cada um dos os pés em cada um dos braços do sofá, formando com as pernas
um ângulo de cento e oitenta graus, ela permanece nessa abertura até os dois minutos e
cinquenta segundos momento no qual ela fica em pé apoiada apena em uma perna, enquanto a
outra está acima de sua cabeça; um detalhe interessante desse vídeo é que o homem que
contracena com a atriz não tem seu corpo todo exposto, não há uma nudez completa, o ator,
passa o vídeo todo trajando uma blusa bege.
Já vídeos da categoria “solo girl” os quais as mulheres estão em uma espécie de
apresentação solo na qual ela se exibe e, por muitas vezes, faz uso de objetos eróticos, gera
um desconforto para as mulheres que, de alguma forma, entram em contato com essas
produções, pois até quando estão em uma “apresentação solo” o relato do seu prazer ainda
parece distante. No vídeo “Hotkinkyjo taeke in her as 70cm long dildo – new rercod”7 mulher
introduz um objeto de cor azul, com 70 cm de comprimento e espessura mediana no ânus por
inteiro e depois o expele.
A pornografia sempre foi vista como algo pertencente ao universo masculino, fazendo
com que só se atenda suas exigências. Essa maneira de produzir o pornô pode ser aceitável
quando se pensa por esse ângulo, mas isso é questionável quando se percebe que para o
homem, a mulher como objeto é o que, por muitas vezes, lhe causa prazer. Percebe-se que o
prazer feminino não é retratado nas produções pornográficas por ele não ser, de fato, algo
relevante para o prazer masculino. Nota-se o distanciamento dos sexos, o desconhecimento de
seus corpos e a desvalorização do prazer feminino nas produções pornográficas
heterossexuais.
Encontra-se dentro das produções pornográficas heterossexuais, uma segregação de
gênero que estabelece condenações para ambos os sexos; a mulher que se aproxima do
masculino ou homem que beira ao feminino, por menor que seja o detalhe, sofrem as
consequências de ultrapassar as barreiras da heteronormatividade. Romper com a norma que
dita os papeis a serem compridos dentro de uma sociedade (homem/mulher) requer
consequências como toda quebra ou violação de regras. Por isso, a quebra de uma norma
social tem como consequência uma retaliação feita pela mesma. O homem que se aproxima
do feminino está rompendo com a heteronormatividade que conduz nossa sociedade, além de
está “regredindo”, ao assumir características femininas. É incompreensível um homem se
aproximar de algo “baixo”, que seria o “ser mulher”. E essa aproximação com as questões
denominadas femininas, também aparece como uma forma a conduzi-lo a retaliação social.
As pessoas são levadas desde muito cedo a assumir seus “papeis dentro da sociedade”. A
pedagogização do sexo é um mecanismo que encontraram para delimitar e traçar um caminho
para aqueles que estão se formando quanto sujeitos (crianças). É uma forma de cuidar e
conduzir, os que ainda se apresentam no mundo sem uma sexualidade formada. É um jeito
eficaz de polir e esculpir neles, uma sexualidade que foi estabelecida como “normal”.
A desvalorização do prazer da mulher, que percebemos nas produções, não é de fato
surpreendente se levarmos em conta que a sexualidade feminina nunca foi explorada em sua
completa extensão; seu prazer nunca foi expandido e seu gozo nunca foi alcançado com êxito.
O medo da descoberta do prazer feminino é compreensível. Afinal de contas, a vagina é um
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órgão portador de uma capacidade de prazer imensurável e permitir à mulher sentir prazer é
dar à ela autonomia de si.
Capazes de orgasmos múltiplos, de orgasmos contínuos, de um orgasmo clitoridiano
forte e surpreendente, de um orgasmo aparentemente centrado na vagina, que é
emocionalmente devastador, de um orgasmo por ter os seios acariciados e de
inúmeras variações de todas essas reações combinadas, as mulheres têm uma
capacidade de prazer genital teoricamente inesgotável (WOLF, 1992, p. 173).

O sexo nunca foi algo concebido como normal para a mulher, seu desejo não estava na
pauta de interesse; seu papel era exclusivamente de caráter reprodutor. A clitoridectomia, que
hoje vem sendo considerado pelos movimentos feministas como forma de tortura, é uma
prática das sociedades orientais e um exemplo extremista de como a exclusão da sexualidade
feminina é visto de forma natural. Estima-se que cerca de 100 a 140 milhões de mulheres e
crianças são afetadas por esse procedimento que é dividido em três tipos: I Clitorectomia, é a
remoção do clitóris; II Excisão, é a remoção parcial ou total do clitóris e dos pequenos lábios,
com ou sem a excisão dos grandes lábios; III: consiste na infibulação mais excisão, em outras
palavras, o estreitamente do canal vaginal através do corte e junção dos pequenos e/ou
grandes lábios, com ou sem a excisão do clitóris. Aos homens coube, desde sempre, a defesa
de sua sexualidade, como algo biologicamente intrínseco, natural e esperado. E quase algo
sobre o qual eles não tem muito controle.
A pornografia é uma indústria multibilionária. Segundo um estudo da empresa
DoubleClick Ad Planner8, o maior site de pornografia do mundo, o Xvideos, tem mais de 4.4
bilhões de pageviews ao mês. Já o segundo maior site de conteúdo pornográfico é o YouPorn
que hospeda mais de 100 milhões de visitas diárias (30 milhões ao mês). Ainda tendo como
base a pesquisa da empresa Douvbleclick An Planner, os horários de pico 4.000 novas páginas
são abertas por segundo. Além disso, no caso do Xvideos, 82% do público que acessa é
masculino, contra 18% do feminino. Pode-se observar a relação direta da pornografia com o
capitalismo, reduzindo-se a algo que se pode comercializar, seja como a forma de implantes
de silicone, fio dental de poliéster ou venda real do sexo (VILLAÇA, 2007).
Passar a considerar o prazer feminino como elemento da produção desses conteúdos
ajudaria a aumentar a acesso das mulheres com o mundo em que ela foi exilada sem ter se
quer feito algo para esse castigo? O que se sabe é que, o aumento do consumo eleva as
produções que geram mais lucro para uma indústria, que é estritamente capitalista.
Historicamente a mulher nunca teve a oportunidade de explorar sua sexualidade de
forma minimamente semelhante ao homem. A masculinização do sexo a privou da
masturbação, do sexo casual e da pornografia – que aqui é referida de uma forma mais ampla,
não aludindo pornografia como produto audiovisual; a mulher foi criada e educada dentro de
uma perspectiva ideológica que valoriza o amor romântico, enquanto aos homens é ensinado
que a separação entre sexo e amor poder ser facilmente exercida e praticada. Essas exclusões
se interligam para compor um distanciamento da mulher com o pornô e vice-versa.
3. O LUXO DO PRAZER
No século XVII ainda na aristocracia de Versalhes as mulheres eram privadas do luxo,
o inventário dos guarda roupas na Roma da Renascença revela o lugar preponderante do
homem nos caprichos da moda (LIPOVETSKY, 2005) Assim como o pornô, a moda tinha
como meio atuante o universo masculino e as mulheres que adentravam ou chegavam perto
desse universo - como, por exemplo, quando elas se maquiavam ou quando a toalete é
percebida como artifício, luxuria e instrumento de sedução (LIPOVETSKY, 2005) - elas eram
alvos dos moralistas da época cuja preeminência masculina se fazia presente no aspecto da
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moda e do luxo, do mesmo modo como são julgadas as mulheres que se permitem uma
aproximação com o mundo da pornografia ou que se entregam ao prazer pelo prazer
contemporaneamente. Com a percepção de que as vestes femininas eram mais suscetíveis às
variações e que a mulher tinha uma propensão ao luxo, isso não só mudou como se inverteu e
a mulher passou a ser o alvo principal dos artifícios da moda e do luxo. Mas o que devemos
atentar é que a feminização do luxo não vem como uma forma pura do reconhecimento
feminino, trata-se também de um instrumento de reprodução da mulher menor, inferior ao
homem, aquela mulher que deve sempre se submeter às imposições masculinas
(LIPOVETSKY, 2005). A supremacia estética do segundo sexo gera uma dependência da
mulher em relação ao homem; a transforma na consumidora compulsiva, elas passam a
trabalhar com e para o belo. A diferença entre o sexos se instala para além do social e chega
ao sexual. As vestimentas das mulheres passaram a ser condizentes com a condição social de
seus maridos; e a dignificação do sexo feminino é apenas mais uma maneira de aprisioná-la a
uma jaula social, condenando-a a uma procura incansável e a uma busca pela beleza
encantadora, que toda mulher deve oferecer, para os olhos masculinos. A beleza exigida a
qualquer custo da mulher, o Mito da Beleza, garante Wolf (1992), é só mais uma arma em
uma estrutura de poder patriarcal que nega às mulheres o domínio sobre si mesmas e seus
corpos.
O luxo foi maquiado, criou curvas e decote e logo foi dado como, em alguns casos,
supérfluos. A mulher assume o papel de consumidora compulsória e mais uma vez é
estigmatizada por algo que antes já foi “coisa de homem”. É nítida a mudança do luxo para o
universo feminino, assim como, seu significado que, por vezes, beira ao supérfluo; passou a
ser coisa de mulher, automaticamente assume uma visão rasa e inferior se comparado a
quando ainda era algo pertencente ao universo masculino. O pornô parece longe do alcance
das mãos femininas assim como o luxo já esteve, ele é colocado longe de seus domínios e foi
batizado como “não pertencente a vocês mulheres”. Ele assim como o luxo, é uma produção
masculina e não atende as exigências ou preferências do gênero oposto. O que intriga em
vincular a mudança do luxo do universo masculino para o feminino com a pornografia é que,
se caso houvesse uma “feminização” do pornô, ele também assumiria uma relação com
supérfluo?
A pornografia é endereçada aos homens porque são eles que a consomem e à eles o
sexo foi, desde sempre, autorizado. “Esse endereçamento ao público masculino reflete apenas
seu prazer, descreve o que para eles é prazeroso e deixa de lado o prazer feminino; as imagens
com apelos sexuais cada vez mais explícitas vão veicular as vias do desejo do homem”
(VILLAÇA 2007); esses que por sua vez, a consomem para uma finalidade sexual, essa
podendo ser o ato em si ou a masturbação. O pornô carrega em suas produções umas séries
tabus (sexo casual; mulher dominadora) sociais e que só se agravam quando a mulher se
aproxima desse conteúdo. O sexo casual é o que mais se vê nos conteúdos pornográfico e
como socialmente a mulher não foi “criada” para vivê-lo, ele caba, também, por causar um
estranhamento e, até, um distanciamento entre a mulher e o pornô.
A pornografia traça uma definição rasa do prazer feminino, descrevendo-a e retratando
a mulher como uma espécie de manequim com a função que se confunde com as exigidas de
uma boneca inflável. Com expressões faciais exageradas, posições desconfortáveis, em
contato com objetos e sem nenhuma chance de ter seu prazer levado em consideração por
aquele que a utiliza. Porque sim, a mulher está ali para ser usada; seu posicionamento não é
moldado ao prazer, prazer de sentir prazer ou prazer de se ver sentindo prazer. A pornografia
“apresenta as mulheres como objetos de apetite sexual sem nenhum conteúdo emocional, sem
qualquer significado individual ou personalidade – essencialmente como uma mercadoria
sexual a ser consumida por homens” (RICH, 2012, p. 26).
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Já a mulher que tem contato com esses conteúdos tende a espelhar-se sexualmente nas
estrelas pornôs (VILLAÇA. 2007), mesmo que esse processo de identificação de sua
sexualidade com aquela encenada não seja exatamente harmoniosa. Tudo isso estabelece uma
desconexão entre sexualidade vivida, sexualidade desejada e satisfação para as mulheres
(LEITE, 2011).
Atrela-se o pornô a única função de “excitação sexual”, no qual o início e fim não são
o foco da produção, mas o desenvolver, apenas a prática. Sem enunciação ou, na maioria dos
casos, com uma narrativa pouco trabalhada, as produções pornográficas focam apenas no
desenrolar do ato
. Logo ele também sofre de modo direto, com esse “calar” da sociedade asséptica.
sexual. Com uma produção seca e direta não prepara e não constrói um caminho até o sexo.
Essa forma de produção ajuda a tornar o pornô algo à parte do universo feminino. Não só
isso, mas o pornô é patriarcal e machista e em parte porque isso reflete as relações de poder
que a sociedade institui. Tal sociedade, dominada pelo que é permitido, legitimado e aceito
pelo feminino, é o que também distancia a mulher da pornografia. É o que acaba por separar,
o que nele se retrata do que realmente se vive; separa-se o mundo pornográfico do mundo
real. Mas será que ele é tão diferente assim? Ou escancara realidade das relações pessoais?
Ele reproduz sistemas sociais?
Quando se pensa no consumo da pornográfica hardcore, se pensa em algo recluso,
discreto, algo de consumo pessoal e íntimo e supõe-se que esse consumo acabe ali, no gozo
livre, no prazer pelo prazer. Mas é importante parar para observar como esse produto
audiovisual sofre e exerce influência das normas sociais, é como se fosse um ciclo de
alimentação. Pouco se ouve falar dele e quando se fala é sempre em torno de uma escolha
minuciosa de palavras; nada pode dar muito a entender que é dele que se fala; não só o
consumo, mas a “fala” sobre ele também é anônima. Essa camuflagem da pornografia é
derivada do silêncio que há em torno do sexo que se derivou da assepsia burguesa, que exilou
o sexo e o resumiu as conversas a pé do ouvido que foi mencionada por Foucault.
O pornô hardcore é uma retratação escrachada do íntimo; é a revelação, muitas vezes,
de um ser animalesco, a representação do carnalMas por a sexualidade ser intrínseca ao
sujeito (FOUCAULT, 2005) deveria também estar mais presente no foco de pensamento; e
devia se pensar que como sendo intrínseca ao sujeito ela também (sexualidade/sexo) é
pertencente às mulheres.
O pornô; o gozo sem compromisso; o prazer pelo prazer é um luxo que ainda pertence
ao universo masculino. A mulher foi exilada desse universo carnal; esse tipo de produção
imagética é interditado as mulheres pelo simples fato dela reproduzir “coisa de homem”, para
homens e feitos por homens. É uma indústria produtora patriarcal que acumula e reproduz a
nossa sociedade cheia de ética e moral que reflete sistemas sociais e estreita o mundo
pornográfico aos homens. Exclui as mulheres de seu consumo e as incumbe ao papel de
coadjuvante/figurante.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encontra-se dentro do produto, uma segregação de gênero que estabelece condenações
para ambos os sexos; a mulher que se aproxima do masculino ou homem que beira ao
feminino, por menor que seja o detalhe, sofrem as consequências de ultrapassar as barreiras
da heteronormatividade.
Romper com uma norma que dita os papeis a serem compridos dentro de uma
sociedade requer consequências; toda quebra ou violação de regras as tem. Então, a quebra de
uma norma social tem como consequência uma retaliação feita pela mesma. É não poder
querer ser algo tão baixo, como uma mulher, se teve o privilégio de nascer homem; não se
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pode querer ser o que não é; porque o que se “é” já nasceu sendo. Você é conduzido desde
muito cedo a aquilo que você deve fazer na sociedade; é um papel pré-estabelecido. A
pedagogização do sexo é um mecanismo que encontramos para delimitar e traçar um caminho
para aqueles que estão se construindo.
A pornografia junto à acessibilidade midiática, que é a facilitação do acesso aos
conteúdos pornográficos através da internet, constitui um fenômeno significativo em nossa
sociedade e atinge uma gama de consumidores/internautas. Seus conteúdos são de um alcance
amplo levando seus conteúdos ao mundo, conduzindo e reproduzindo o prazer masculino
como preponderante e protagonizador de suas produções e reduzindo as mulheres à servidão
do gozo masculino. As produções pornográficas desconsideram o prazer feminino e
desconsiderar a mulher como sujeita da enunciação pornográfica significa assumir que o culto
ao prazer é privilegio masculino.
A passionalidade atribuída à mulher dentro da narrativa desse gênero é velada como
natural, o feminino como sujeito dessa construção audiovisual é levado e conduzido à
submissão e, por vezes, servidão. Existe um processo de identificação por uma parte e
condução por outra. O homem se identifica como sujeito e a mulher, por vezes, são
conduzidas a assumir aquele papel de submissão em sua vida sexual vivida. Trabalhar o
sujeito feminino dentro de uma narrativa pornográfica significa mexer com sistema
estabelecido de poder, é ir contra uma sociedade culturalmente patriarcal. É subverter papeis.
A sexualidade para consumo assume uma posição de influência na sociedade e pode
gerar uma obsessão feminina em parecer atriz pornô. Essa comercialização do corpo feminino
(sendo esse meu foco de trabalho) é vendido com a única função o fornecimento ao prazer
masculino atribui a mulher, na vida sexual, a condição de objeto.
A indústria pornográfica por sua rede de acesso e distribuição assume a identidade de
indústria ideológica sexual. Essa como tal, ver a mulher como um de seus produtos, cuja
finalidade é resumida a uma única função, a de objeto que fornece prazer, prazer ao homem.
Deve-se parar para pensar que essa retratação tem como base o dia-a-dia (sociedade), que ela
reproduz uma sociedade machista, heterosexista, sexista e heteronormativa. Deve-se observar
que conceitos básicos podem ser aplicados a uma produção audiovisual, como o pornô, e ter
consciência das variações de prazer, do que se propaga e se vende como gozo.
Uma dúvida que possa nos surgir é: se as mulheres foram educadas para casar, cuidar
de casa, do marido, do filho; foram criadas para a castidade, se cultivam a virgindade e o
puritanismo feminino, se a mulher foi ensinada o amor romântico. Dar a narrativa
pornográfica um tratamento erótico/amoroso seria a chave para endereçar essas produções às
mulheres? Contudo, devemos pensar que a mudança do endereçamento da pornografia para
uma produção que possa englobar o prazer feminino, pressuponha um abandono com
formatos narrativos já consolidados.
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O MARTELO DA FEITICEIRA: A BRUXA COMO SÍMBOLO DE
RESISTÊNCIA EM ANNE SEXTON
Caroline Estevam de Carvalho Pessoa (UESPI)
Isabela Christina do Nascimento Sousa (UFPI)
Sebastião Alves Teixeira Lopes (UFPI)
RESUMO: Durante a idade média, as mulheres associadas à bruxaria foram perseguidas e atiradas às fogueiras.
Hoje pode-se afirmar que há uma dualidade semântica, o que torna a bruxa não só uma imagem do fracasso em
alcançar a “mulheridade”, mas também, uma imagem de poder, usado para representar mulheres que desafiam e
transgridem a ordem estabelecida de feminidade. A bruxa é uma constante nas obras poéticas de Anne Sexton,
onde o “eu lírico” assume a representação do mito da feiticeira como constituinte de sua identidade feminina,
responsável por desestabilizar as estruturas ditas coerentes em relação ao comportamento normatizado da
mulher. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a função da bruxa no processo de construção do “eu”
na poesia de Anne Sexton (1999) utilizando-se, para isso, os poemas “Her kind”, “Ghosts” e “The witch’s
life”. Assim, a metodologia escolhida foi a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, tendo como arcabouço
teórico Ferguson (1991), Zordan (2005), Funck (2011) e Hall (2014). Os resultados obtidos demonstraram que o
mito da bruxa desconstrói um parâmetro social, utilizando-se da forte característica de liberdade da figura
fantástica, no intuito de construir outro vir a ser feminino. Por fim, a bruxa como representação fornece, ao Eu
lírico, significados durante o processo de identificação, sustentando o caráter transgressor de sua identidade, e
tendo o papel de dissolver com padrões e reelaborar um perfil de mulher que se aproxime do grotesco, do
fantástico, da liberdade, dentre outras características empregadas à representação das feiticeiras, fazendo deles
signos de resistência.
Palavras-chave: Anne Sexton. Bruxa. Identidade. Gênero.

1 O MITO DA BRUXA NA POESIA DE ANNE SEXTON
No imaginário social, a figura mitológica da bruxa desperta fantasias múltiplas acerca
de uma mulher com poderes sobrenaturais, podendo ser muito bela ou muito feia, maligna e
implacável, solitária, de hábitos noturnos. A típica imagem da bruxa que cozinha em seu
caldeirão pedaços humanos e voa na vassoura em noites de lua cheia. A literatura e o cinema
estão repletos dessa figura fantástica, auxiliando a fomentar a aura de sedução e magia em
torno da imagem da bruxa suscitando fantasias, histórias, como, por exemplo, o conto de
Perrault “A Bela Adormecida” em que uma terrível bruxa enfeitiça uma princesa e a faz
dormir eternamente ou o popular “A Branca de Neve e os Sete Anões” em que mais uma vez
uma bruxa invejosa por não ser mais considerada a mais bela do reino, envenena uma maçã e
dá a Branca de Neve. Histórias como essas direcionadas ao público infantil tem sempre o
caráter moralizante, mas usando para isso, essa mulher decrépita e má portadora desses
desvios de caráter.
A indústria cinematográfica também explora a perspectiva com um vasto acervo sobre
bruxas, a exemplo disso, “A Bruxa de Blair” (1999) de Daniel Myrick e Eduardo Sánchez que
conta a história de três jovens desaparecidos depois de irem investigar uma lenda local a
respeito de uma bruxa. A saga de “Atividade Paranormal” (2007) de Oren Peli é uma
sequência de filmes que contam a história de bruxas, mulheres amaldiçoadas que se reúnem
em congregações malignas para invocarem o demônio. Ou então, o famoso best-seller de
“Hary Potter” da escritora J.K. Rowling que recria o mundo bruxo para o público infantojuvenil, adaptado pelo cinema em uma série de filmes que exploram o mistério, a beleza, a
magia e o maravilhoso relacionados ao mito da bruxa e seres fantásticos que compõem esse
ambiente sobrenatural de caráter heroico, centrado na figura de um garoto, bruxo que luta
contra as forças do mal.
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Toda essa gama de narrativas sobre as bruxas ajuda a criar uma fortuna mítica: como
mulher fatal, maldosa, invejosa, vingativa, assassina cruel. Dentro dessa perspectiva,
entendemos a tessitura da bruxa não somente como um ser extraordinário dos contos de fadas,
dos enredos fílmicos e literários que povoam a imaginação do público ávido pelo consumo de
narrativas do gênero, mas sim, como uma criatura demonizada e não demoníaca que remonta
períodos antigos na história da Idade Média obscurantista, ambiente em que se concentrou e
projetou a imagem da bruxa como a conhecemos hoje. Época de ações religiosas violentas, a
Idade Média repleta dos dogmas da Igreja Católica usava a mulher como o meio pelo qual o
pecado entra no mundo: a inebriante lascívia da bruxa enfeitiçava e perdia os homens; por
outro lado, era símbolo do poder feminino e da independência.
Dentro dessa ótica, as poesias da escritora Anne Sexton (1928-1974) têm uma relação
profunda com o protótipo das bruxas que transitam entre as mulheres marginalizadas
socialmente e, assim, descritas como mulheres “a parte”, estranhas, más. Nesse sentido,
selecionamos três poemas Ghosts, Her kind e The witch’s life com o intuito de abordar a
temática voltada para o aspecto negativo das bruxas e em como estas estão diretamente
relacionadas às mulheres consideradas de alguma forma transgressoras.
O arquétipo da bruxa suscita a representação de uma mulher monstruosa e maligna
advinda do imaginário popular com grande ênfase no período da Idade Média em que
superstições misturadas às fantasias percorriam pela época, desembocando numa catastrófica
e bem conhecida perseguição às bruxas, em geral “mulheres solteiras, sem filhos e com
função de destaque em suas comunidades, como parteiras ou conhecedoras das faculdades
medicinais das ervas”, (ANCHIETA, 2011, p. 57). Esse conceito tem seu fundamento no
documento “Malleus maleficarum” do século 15 que reunia uma série de considerações sobre
como reconhecer uma bruxa e como aniquilá-las: após sessões de tortura, elas eram
queimadas em praça pública como evento muito esperado pelo povo.
Não obstante, a poesia de Sexton aproxima-se da caracterização do grotesco dessa
efígie que causa repulsa quando velha e encantamento misturado ao horror quando jovens e
deslumbrantes. Mais que isso, a poetisa se vale da simbologia bruxa para designar um perfil
de mulher que se sobressai às amarras de todo tipo de dominação, “as bruxas encarnam tudo o
que é rebelde, indomável e instintivo nas mulheres”, (ZORDAN, 2005, p. 332). Em “Her
kind”337, esse “feminino selvagem” (ZORDAN, 2005, p. 332) se manifesta quando o “eu
lírico” lança um brado orgulhoso em assumir-se bruxa “I have gone out, a possessed witch”338
(1º verso), declarando ser também ela demoníaca, uma mulher fora de controle que sai pelas
noites “haunting the black air, braver at night;”339 (2º verso), atividade tal atribuída às
práticas de feiticeiras.
Essa mulher-bruxa maligna que percorre os espaços noturnos esbanja sua liberdade e
insubordinação debochando da normalidade. Ao sair à noite, o “eu lírico” viola as regras de
conduta social, pois uma mulher vista vagando solitária é suspeita de feitiçaria por ser este
momento o horário das trevas, associado à ideia de mal (MARTONI, 2011), além de que era o
momento da realização dos sabás: rituais demoníacos que envolviam orgias, ingestão de carne
humana e bebidas alucinógenas (ANCHIETA, 2011).
Essa mulher-bruxa era também solitária e diferente em sua estrutura corporal,
deformada e fora de controle: “lonely thing, twelve-fingered, out of mind.”340 (5º verso) .
A tradução de Her Kind usada aqui é de Renato Marques de Oliveira (2004).
Saí por aí, bruxa possuída
339
assombrando o negrume do ar, mais ousada de noite;
340
coisa solitária, com doze dedos, enlouquecida.
337
338
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Essas características que atribuem a feiura e à deformidade do corpo, alude à solidão e à
loucura, são aspectos da formação do monstro: como no passado, as mulheres que
expressavam alguma notoriedade ou por sua beleza ou por sua sabedoria (atribuição das
anciãs), atitudes de independência masculina eram demonizadas socialmente. Da mesma
forma, o “eu lírico” do poema é simbolicamente deformada e desarticulada da noção de
mulher, de feminino, portanto “A woman like that is not a woman, quite./ I have been her
kind.”341 (6º e 7º verso), o que indica não somente a ideia de coisa abjeta que vai contra o
ideal feminino pensado pela cultura, mas que representa um ideal de mulher para o “eu
lírico”.
Para tanto, no processo de identificação (HALL, 2014) o que faz com que haja
reconhecimento do “eu lírico” em relação à bruxa são os signos produzidos pela cultura,
como o mito da mulher perversa, fora de si e histérica, “out of mind” (5º verso) que, em
termos de história, ficaram atrelados como patologias quase eminentemente femininas;
quando jovem é dotada de beleza ímpar, tem o poder de encantar os homens e fazê-los
perderem-se em pecados, por fim, uma “possessed witch” (1º verso). Assim, com esses
significados, o eu lírico vai construindo sua identidade.
Em sequência, pode-se observar, na segunda estrofe, que o comportamento do “eu
lírico”, que se identifica como bruxa, é semelhante ao da mulher doméstica e aos afazeres do
lar, isto é, a limpeza da casa, o ato de cozinhar os alimentos: “[...] rearranging the
disaligned”342 (13º verso). Em particular, esta estrofe descreve a proximidade com a natureza
e com o grotesco desse ambiente fantástico, por exemplo, visto na passagem “I have found the
warm caves in the woods,”343 (9º verso), e por este ser palco de suas invocações. E sendo as
bruxas personagens intimamente vinculadas ao natural, essas figuras excêntricas que
moravam sozinhas nos bosques eram mulheres que realizavam trabalhos como parteiras,
curandeiras, que detinham certos conhecimentos considerados perniciosos, o que causava
incômodo e mal-estar. Para tanto, o “eu lírico” completa com a ideia de que “a woman like
that is misunderstood” (14º verso), nesse sentido, ainda que todo o comportamento da bruxa
nessa estrofe seja semelhante ao do ideal de “mulheridade” (FUNCK, 2011) ela permanece
sendo incompreendida. Assim, o sujeito feminino “[...] precisa negociar sua experiência
dentro de construções discursivas que podem ou não comprometer seu completo
desenvolvimento como indivíduo”, (FUNCK, 2011, P. 71), dessa forma, por ser transviada,
esse perfil de mulher do “eu lírico” é intolerável por fugir do padrão em alguns aspectos,
como serem mulheres que detinham certa independência.
A terceira e última estrofe começa desenhando o quadro inquisitório aludindo à
fogueira, uma das maneiras mais famosas e eficazes de punir e destruir o monstro. No
primeiro verso, o “eu lírico” assume o veículo do qual não estava na direção, “I have ridden
in your cart, driver,”344 (17º verso), como se o tivesse tomado, o que denota uma forma de
empoderamento, mas mais que isso: tomando liberdade e resistindo. De maneira provocativa,
o “eu lírico” toca na questão do corpo feminino quando diz que acena com os braços nus pelo
vilarejo em uma época que se considerava obsceno mostrar os braços.
O território da bruxa é como o deserto produtor de miragens, o mundo alucinatório
dos transes, o discurso eterno e atordoante da confusão infernal, o limiar da loucura.
Uma mulher assim não é bem uma mulher./ Fui dessa espécie.
[...] arrumando o fora do lugar.
343
Encontrei nos bosques cavernas quentes,
344
Já andei em tua carroça, cocheiro,
341
342
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[...] A bruxa é aquela que se compõe junto a uma grande variedade de pré-conceitos
pensados sobre o feminino, sobre o corpo, a natureza e os ciclos de nascimento, vida
e morte. (ZORDAN, 2005, p. 339)

Seguindo essa linha, o “eu lírico” se coloca como uma “survivor” (19º verso), depois
de ter fugido do que parece ser a fogueira e ter as costelas quebradas por rodas, “where your
flames still bite my thigh/ and my ribs crack where your wheels wind.”345 (20º e 21º versos).
Essa fuga é o brado vitorioso do “eu lírico” que não teme a morte “A woman like that is not
ashamed to die./ I have been her kind”346 (22º e 23º versos), no sentido de que apesar de todas
as imposições ela prefere ser bruxa, até mesmo morrer como uma a viver de uma forma
limitadora, restritiva. Para tanto, a identificação com a bruxa é uma forma de resistência, já
que essa imagem que era antes negativa passa a ser positiva.
Com efeito, destacamos, assim, nítida identificação do “eu lírico” com a figura da
bruxa, por esse encantamento com o ideal de liberdade desse ser ora monstruoso, ora
fantástico. Dessa forma, pela maneira com a qual a cultura, o senso comum e a história
teceram suas formas e a construiu incompreendida, observamos neste poema a heroicização
da bruxa e sua figura como ideal a ser alcançado de forma que o “eu lírico” desconstrói com
toda a carga de ignomínia da mitologia medieval e dê o viés maravilhoso e sobrenatural.
Assim, a bruxa perde sua negatividade e passa a ser resignificada saindo de uma visão
grotesca, hedionda, obscura e passa a ter um sentido honroso que beira ao heroico. Em outras
palavras, a bruxa deixa de representar o demoníaco, a tentação, a perversidade, para ser
significado de transgressão, de liberdade, de barreiras rompidas, de ideal a ser alcançado.
O segundo poema, “The witch’s life”347, inicialmente o “eu lírico” fala sobre uma
senhora que chamava de bruxa durante a infância, a qual sempre espiava pela janela e que
aparentemente morava sozinha “When I was a child/ there was an old woman in our
neighborhood whom we called The Witch.”348 (1º e 2º versos). A primeira estrofe nos
apresenta um quadro em que notamos o isolamento dessa mulher de idade avançada, a qual se
assemelha a bruxa velha e decrépita, que morava em locais ermos e, apesar de o espaço do
poema estar localizado dentro da civilização, a casa dela se torna esse local que causa
estranhamento dentro microcosmo do bairro. Durante a Idade Média, as feiticeiras também
eram mulheres idosas, geralmente viúvas e que não sendo mais produtivas, “sem chances de
casar, ter filhos, ou seja, um peso para parentes ou vizinhos – que muitas vezes eram os
autores das denúncias”, (ANCHIETA, 2011, p. 59). À essas mulheres criava-se a lenda da
“bruxa velha” praticante das artes das trevas e dava-se o destino da fogueira: no poema, o
destino é o ostracismo, o isolamento.
Não obstante, o próprio comportamento da senhora era introspectivo “All day she
peered from her second story window/ from behind the wrinkled curtains”349 (3º e 4º versos);
também era rude com as crianças “Get out of my life!”350 (6º verso); e é descrita com aspecto
desagradável “She had hair like kelp/and a voice like a Boulder.”351(7º e 8º versos). Todas
essas características reunidas constroem o protótipo da feiticeira velha de aparência abjeta que
onde tuas chamas ainda mordem minha coxa/ e minhas costelas estalam onde tuas rodas passam.
Uma mulher assim não tem vergonha de morrer./ Fui dessa espécie.
347
A tradução do poema The witch’s life neste trabalho é de autoria nossa.
348
Quando eu era uma criança/ havia uma velha senhora em nossa vizinhança que chamávamos de A Bruxa.
349
O dia todo ela despontava da janela da segunda estória/ por detrás das cortinas enrugadas
350
Desapareçam da minha vida!
351
Seu cabelo era como algas/ e sua voz como um pedregulho.
345
346

1008

vive solitária é relacionado ao mal, ao feio, portanto, um apêndice social, pois “histórica, a
bruxa modifica-se dentro das eras, ficando em sua imagem as marcas que a sociedade lhe
impôs”, (ZORDAN, 2005, p. 332). Flagelada pelo tempo, essa mulher que não tem um lugar e
que não constitui o etos do espaço social em que está inserida, a bruxa velha é duplamente
marcada.
A partir da segunda estrofe, parece que o “eu lírico” vai tomando consciência do que
na verdade aquela mulher representava funcionando, assim, como uma autoimagem, pois à
medida que o “eu lírico” vai pensando nessa bruxa velha que era ridicularizada pelas crianças,
este começa a ver em si alguns aspectos que causam o escárnio da figura, “I think of her
sometimes now/ and wonder if I am becoming her./ My shoes turn up like a jester’s”352 (9º,
10º e 11º versos). Aos poucos o “eu lírico” começa a agir como a velha bruxa que enxotava as
crianças com gritos: “I am shoveling the children out,/ scoop after scoop.”353 (15º e 16º
versos) e sua aparência também está mudando “Clumps of my hair, as I write this,/curl up
individually like toes.”354 (14º e 15º), tornando-se mais esquisita, mais próxima da velha
senhora de sua infância.
Diferente do poema anterior, esse não alardeia a liberdade feminina correndo a noite e
fugindo da punição, divertida pelo atrevimento: essa bruxa anuncia sua libertação em troca da
exclusão social, assim esse insulamento é o “castigo por sua insubmissão: forca, fogueira,
solidão”, (ZORDAN, 2005, 333). A partir do 9º verso, o “eu lírico” sempre mais isolada
cerca-se da presença de seus livros “Only my books anoint me,”355 (17º) e percebe-se sempre
mais solitária: “Maybe I am becoming a hermit,”356 (20º). Além disso, cita elementos que
fazem analogia à prática da bruxaria como a presença de animais especiais, “opening the door
for only/ a few special animals?”357 (21º e 22º), Anchieta (2011, p.61) aponta que as bruxas
“são frequentemente representadas junto de animais especiais peçonhentos ou de hábitos
noturno, como as corujas” o que confere o tom de maravilhoso e místico à passagem. Assim
esse “eu lírico”, aos poucos, vai tomando o lugar da velha senhora alvo da alcunha de bruxa
do grupo de crianças que fazia parte. A primeira estrofe é reflexo da segunda: a visão do
passado é a visão do futuro do “eu lírico”.
O próprio processo de formação de um “eu feminino” ou de uma identidade por ser
subjetivo, envolve conflitos entre o que fora pré-estabelecido pelo meio cultural como ideal
de mulher e a compreensão pessoal daquilo que o sujeito feminino se identifica e constrói
para si como ideal, “a identidade, como a de gênero, a sexual, ou qualquer outra, é produto
tanto da cultura e do discurso, quanto da natureza que nos identifica na materialidade do
corpo”, (FUNCK, 2011, p.67). Nesse sentido, ao tentar formar essa identidade o “eu lírico”
rompe com esse entendimento essencializador de ser mulher, torna-se bruxa, esquizoide,
desinteressada das relações sociais que é tanto banida socialmente quanto busca pelo
isolamento. Ao passo que esse “eu lírico” se encontra mergulhada dentro desse mundo
melancólico, solitário e seja ela alguém que vai se identificando como uma bruxa, alguns
aspectos de retomada de infância aparecem como últimos estágios para a cisão com um “eu”
infantil e alegre do passado quando ela diz, “Maybe, although my heart/ is a kitten of butter,/ I

352
Eu agora, às vezes penso nela/ e me pergunto se estou me tornando ela./ Meus sapatos tornaram-se como os
de um bobo.
353
Estou escorraçando as crianças,/ uma pá atrás da outra.
354
Tufos do meu cabelo, enquanto escrevo isto,/ enrolam-se individualmente como dedos dos pés.
355
Somente meus livros perturbam-me,
356
Talvez esteja me tornando uma eremita,
357
abrindo a porta somente/ para poucos animais especiais?
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am blowing it up like a zeppelin,”358 (28º, 29º e 30º), do qual o “eu lírico” não se identifica
mais.
Por fim, o verso 31 revela a natureza da vida de uma mulher que chegou à velhice e
fez escolhas diferentes: “It is the witch's life”359. Dessa maneira, a vida de uma bruxa também
se refere ao ostracismo social o qual são relegadas às mulheres que decidem romper com o
padrão, levando em consideração a época de profundos questionamentos e contestações do
papel essencializador do sujeito feminino. Por outro lado, essa mulher que o “eu lírico” vem
se transformando tem se distanciado cada vez mais desses conceitos aprisionadores, nesse
sentido, o ato de subir ou escalar é uma metáfora para essa ruptura cada vez mais acentuada
entre esse “nós” (sociedade) e o “outro” (o “eu lírico”, bruxa, conceito de mulher
desconstruído). Assim, tal qual o mito da bruxa que mora na floresta, isolada da vida
civilizada o “eu lírico” se enclausura na sua casa, aceitando seu destino ou sua fogueira.
2

EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVÉS DO
PROTÓTIPO DA BRUXA EM SEXTON

Já dizia Derrida (2005), o significado está sempre escapando de nós, sempre
escorregando. A teoria saussuriana do signo, indica que signos linguísticos têm seus
significados convencionados, ou seja, eles não são dados pela natureza ou por alguma
essência, mas pelo próprio homem que em acordo com um grupo social atribui um significado
a um signo (BARBOSA, 2013). Todavia, esses significados não são se engessam, eles são
abertos, isto é, podem ser transformados. E assim foi com a figura da bruxa. Antes de
conotação negativa, passou a ser resignificada e atualmente é utilizada como forma de
empoderar as mulheres. Os estudos da história contribuíram para essa transformação, ou
ainda, agregação, tendo em mente que ainda há algo de negativo quando se chama alguém de
bruxa. Muito do que antes acreditava-se ter acontecido foi desmitificado já na idade moderna,
quando o movimento Racionalista apontava para razão como reguladora da mente, deixando
de lado a religião que por muito foi base para leis no âmbito jurídico, também como no
âmbito social. Estudos apontavam para a crueldade com as mulheres nos Estados Unidos
puritano do período colonial. Jogadas nas fogueiras muitas vezes por não estarem de acordo
com as normas socioculturais, se atreverem a viver a vida de uma forma diferente da tradição,
entre outras coisas que hoje têm menos impacto, mas antes era o bastante para credenciá-las à
fogueira.
Tomando como alicerce as histórias das mulheres que foram condenadas, quando não
com a morte, mas com exclusão social, por transgredirem com padrões impostos pelas
sociedades nas quais se inseriam, a figura da bruxa ganhou características como desafiadora,
transgressora, destemida, etc. Hoje há um grito do movimento feminista que, se apossando
dessa nova imagem, diz que diz: “somos netas das bruxas que vocês não conseguiram
queimar” (ZELIC, 2014). É essa imagem de bruxa empoderada que encontramos na última
estrofe de Her kind (SEXTON, 1999, p. 15-16):

358
359

Talvez, embora meu coração/ seja uma manteiga derretida,/ eu o estou soprando como um zepelim.
É a vida da bruxa,
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I have ridden in your cart, driver,
waved my nude arms at villages going by,
learning the last bright routes, survivor
where your flames still bite my thigh
and my ribs crack where your wheels wind.
A woman like that is not ashamed to die.
I have been her kind.360

A septilha que encerra o poema, tem em seu primeiro verso uma ação que indica a
tomada de poder por parte do Eu lírico. Pode-se entender que o poema está ambientado em
um mundo medieval, o próprio cocheiro, as vilas, e a chama de fogo mencionada, lembram as
fogueiras da idade média, a maneira mais popular de se oprimir uma mulher transgressora.
Ela dirige a carroça do cocheiro. Logo, ela se apossou de uma atividade que lhe era
inapropriada, visto que dirigir sempre foi uma atividade considerada masculina, embora hoje
com menos ênfase que antes. Assim, ao tomar para si a carroça, pode-se concluir que ela
tomou o poder de decidir a direção da própria vida.
Em seguida, o Eu lírico, acena os braços nus para as vilas que passam. Esse verso faz
referência a sexualidade da mulher, que muitas vezes é tratada como algo demoníaco. O
fundamentalismo cristão que serviu como base para o desenvolvimento dos Estados Unidos
propagou ideias de repressão à sexualidade fermina associando-a ao Diabo, através da
imagem de Eva, cuja tentação sexual seria responsável por trazer o pecado ao mundo: “Sexual
lust originated with her and men were merely the victims of her wanton power. Socialization
of white men to regard women as their moral downfall led to the development of an antiwoman sentiment.361” (HOOKS, 1990, p. 29). Não à toa, uma das imagens mais tradicionais
da bruxa do ocidente configura-se uma mulher bonita e de sensualidade exacerbada.
Nosso corpo é um lugar prático de controle social, pois existem normas socioculturais
de comportamento e de aparência que visão o tornar, em termos foucaultianos, um “corpo
dócil” (BORDO, 1997). A mulher é criticada pela sociedade quando resolve mostrar seu
corpo. Óbvio que as normas divergem de acordo com a cultura e com o momento histórico. É
comum, por exemplo, em algumas tribos indígenas que mulheres não cubram seus seios. No
entanto, nos Estados Unidos ainda em formação, exigia-se que todo o corpo feminino
estivesse coberto, isso incluía braços e até mesmo os cabelos. As mulheres que
desobedecessem estavam sujeitas à serem despidas até a cintura e chicoteadas até que as
costas se cobrissem de sangue (MACLEAN, 2007). Todo esse contexto histórico faz com que
o ato de simplesmente acenar com os braços descobertos torne-se um ato de rebeldia.
Nas estrofes que se seguem, o Eu lírico se descreve como uma sobrevivente, mas com
muitas marcas, como as coxas chamuscadas que fazem alusão à prática da fogueira medieval,
e também as costelas lesionadas que indicam agressão física. Oliveira descreve a bruxa de
Sexton como um ser cômico e inofensivo:

360
Já andei em tua carroça, cocheiro, / acenei meus braços nus às aldeias que passavam, / aprendendo as últimas
rotas brilhantes, sobrevivente / onde tuas chamas ainda mordem minha coxa / e minhas costelas estalam onde
tuas rodas passam. / Uma mulher assim não tem vergonha de morrer. / Fui dessa espécie. (Tradução de
OLIVEIRA, 2004, p. 203).
361
Luxúria originou-se com ela e homens eram meramente as vítimas de seu poder gratuito. A socialização dos
homens brancos em considerar as mulheres como as culpadas por sua decadência moral levou ao
desenvolvimento de um sentimento misógino. (Tradução nossa).
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[...] a bruxa de Sexton é essencialmente inofensiva e vulnerável, tem um papel de
mártir comunitário que domestica o terror tornando-o menos ameaçador e até
agradável para o resto das pessoas, e rejeita o ódio em favor do humor, da
autodepreciação. É um tipo de comediante perversa que brinca sarcasticamente com
a própria imagem [...] e com o universo doméstico.” (OLIVEIRA, 2004, p. 220).

Todavia, embora não cause danos materiais, a bruxa de poema ao ignorar as normas
socioculturais – como o faz na última estrofe, através do ato de dirigir a carroça e exibir os
braços nus – ataca toda uma estrutura institucionalizada de opressão feminina. O que faz dela,
não só uma mártir, mas também uma guerreira. O que a se relaciona com uma bruxa distinta
daquela que era pintada como comedora de recém-nascidos, representante do Diabo na terra,
etc. A bruxa de Sexton faz parte de uma tradição que transformam as transgressões femininas
que culminaram em fogueira em poder. Sempre que a mulher é associada com algum tipo de
poder ou autônima, que representasse perigo à estrutura social já estabelecida, buscavam-se
estratégias para reprimir isso. Assim, as bruxas queimadas nas fogueiras, eram curandeiras, ou
qualquer mulher que mostrasse atitudes de insubmissão, sendo assim rotuladas de monstros e
jogadas em fogueiras (ZORDAN, 2005). Afirmar que elas eram monstros, seres enviados
pelo demônio, autorizada as práticas cruéis.
Anne Sexton volta a associar a bruxa ao poder em Ghosts (1999, p. 65): “Some ghosts
are women,/ neither abstract nor pale,/ their breasts as limp as killed fish./ Not witches, but
ghosts/ who come, moving their useless arms/ like forsaken servants.362”. Na primeira estrofe
transcrita acima, Anne Sexton não descreve bruxa alguma, mas põe essa figura em contraste
com a do fantasma, o que nos permite inferir algumas coisas sobre ela. Embora fantasmas
sejam destituídos de corpos físicos, a poeta lhes confere os corpos materiais de mulheres
(CRIBBS, 2003). Sexton afirma que algumas mulheres são fantasmas que não são abstratos
ou pálidos. Segundo Oliveira (2004), Sexton tenta desmitificar a imagem romantizada ou
etérea dos fantasmas. Todavia, se pensarmos fantasmas como um sujeito incompleto, uma vez
que foi destituído de sua humanidade, é também observarmos que a poeta dedica cada uma
das estrofes a um membro da família – primeira estrofe para mulher/esposa/mãe, segunda
estrofe para o homem/marido/pai e a última para as crianças/filhos –, nos parece mais
significativo apontar para o poema como a desmitificação da fantasia do casamento. Enquanto
a sociedade idealiza o casamento como objeto de desejo de toda mulher, Sexton alerta para o
que acontece com algumas delas: se tornam fantasmas. Sobre a idealização da imagem de
esposa:
Feminine has association with weakness, passivity, and dependence, all of which are
pejorative terms; strength, aggressiveness, and independence are admirable since
they describe the members of society who have power. Paradoxically, the traits
associated with feminine came to be not only expected but admired in women, the
vast majority of whom throughout history have been wives. To this day women who
are aggressive or even assertive are usually perceived negatively. Women are
admired not for their own individual characteristics but for those appropriate to the
role of wife.363 (FERGUSON, 1991, p. 20, grifo da autora).

Alguns fantasmas são mulheres / nem abstratas nem pálidas, / os seios flácidos feito peixe morto. / Não
bruxas, mas fantasmas / que chegam mexendo os braços inúteis / feito criados desamparados. (Tradução de
OLIVEIRA, 2004, p. 245).
363
O feminino se associa com fraqueza, passividade, dependência, todos termos pejorativos; força,
agressividade, e independência são admiráveis uma vez que descrevem os membros da sociedade que obtém
poder. Paradoxalmente, os traços associados ao feminino são, não só esperados, mas também admirados em
362
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No entanto, as esposas de Sexton tem seios flácidos como peixes mortos, o símile
aponta para uma deserotização do corpo feminino, “a phrase that provides physical
description yet avoids portraying the breast as part of an idealized representation of the
female body”364 (CRIBBS, 2003, p. 24). Em seguida, seus braços inúteis, mais uma vez
associando características negativas que aludem à passividade e fraqueza. E por fim, mas um
símile que dessa vez as compara as mulheres com servos. Assim, as esposas/mães que a poeta
descrevem são mulheres que são transformadas em fantasmas pelo casamento, que as destituí
da beleza do corpo e que as torna servas. Essas mulheres são postas em contraste com bruxas,
assim Sexton suscita a imagem de uma mulher empoderada, que ao contrário das mulheres
fantasmas, não se resigna a servir. Mulher que não possuem corpos inúteis, ou lânguidos, mas
talvez sejam seus corpos também instrumentos de transgressão e insubordinação.
3 A IDENTIFICAÇÃO COM O ARQUÉTIPO DA BRUXA NA POESIA DE SEXTON
A bruxa como uma mulher selvagem e mítica transborda a força indomável da
liberdade de ser. Temida por seus poderes e desejada por sua beleza, condenada pelas
fogueiras inquisitórias ou despertando repulsa, essa mulher fatal percorre a literatura sendo
invocada ora como maligna e cruel, ou a velha estranha e deformada. Esses aspectos mais
correntes da aparência e da personalidade do mito da bruxa são amplamente usados na poesia
sextiana como forma de representação do sujeito feminino e de identificação do “eu lírico”.
No contexto dos movimentos sociais por políticas sexuais igualitárias, a bruxa renasce como
signo de força nesse momento para protestar contra os grilhões das velharias tradicionais da
sociedade ainda demarcada por essencialismos e fixações das categorias do masculino e
feminino em papéis engessados.
Com efeito, em Her kind essa liberdade é bradada pelo “eu lírico” que sai pelas noites
como uma “possessed witch” (1º verso) desvairada e que debocha da simplicidade daqueles
que vivem suas vidas como prisioneiros das identidades pré-estabelecidas “over the plain
houses, light by light” (4º verso). Essa mulher demonizada que traz o seu corpo com
deformidades e fora de si não pode ser acorrentada pelas amarras das obrigações do anjo do
lar: “lonely thing, twelve-fingered, out of mind” (5º verso) ela é completamente avessa aos
espaços da casa e a reclusão da vida comum do perfil estabelecido de mulher. Dessa forma, a
voz dupla do “eu lírico” diz que “A woman like that is not a woman, quite/ I have been her
kind” (7º e 8º versos) tanto como forma de identificação quanto a representação de si como
sendo uma bruxa.
Assim, esse “eu lírico” que se refugia nas cavernas, “I have found warm caves in the
woods” (9º verso), liga-se ao natural como as velhas e sábias bruxas para distorcer a ideia
dogmática de que “the woman has to be beautiful, obedient, and silent and to willingly
embrace the man-made prescribed gender roles of wife and mother”365, (AL-WATTAR,
mulheres, quais em sua vasta maioria durante a história foram esposas. Até hoje as mulheres que são agressivas
ou mesmo assertivas são frequentemente percebidas negativamente. As mulheres são admiradas não por suas
características individuais, mas por aquelas apropriadas para o papel de esposa. (Tradução nossa).
364
uma frase que fornece uma descrição física, ao mesmo tempo que evita retratar os seios como parte de uma
representação idealizada do corpo feminino. (Tradução nossa).
365
a mulher tem que ser bela, obediente, e silenciosa para abraçar de vontade própria os papéis gênero prescritos
pelo homem de esposa e mãe (Tradução nossa).
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2013, p. 131). Usar a natureza como lar é uma maneira de apropriação que o “eu lírico” faz
das características do mundo mitológico e fantástico das bruxas “fixed the suppers for the
worms and the elves:/ whining, rearranging the disaligned”366 (12º e 13º). Para tal, o “eu
lírico” usa o espaço doméstico para deformá-lo e torna-lo morada de criaturas místicas como
elfos e repugnantes como os vermes, enquanto que faz a reorganização desse lugar de maneira
invertida: o desalinho é metafórico para o mundo confinador o qual o “eu lírico” rejeita
através da sua inversão de valores.
Ainda que esse protótipo de mulher selvagem e independente permaneça sendo
“misunderstood” (14º verso), vivendo na floresta com seres fantásticos e asquerosos,
novamente o duplo da voz do “eu lírico” ergue-se para dizer que “A woman like that [...]/ I
have been her kind”367 (14º e 15º).
Em Ghosts o “eu lírico” é um observador crítico da figura feminina passiva escarnecendo o
tableux vivant de um casamento composto de figuras grotescas, fantasmagóricas, repugnantes
e diabólicas, mas não são bruxas “Some ghosts are women, /neither abstract nor pale,/ their
breasts as limp as killed fish/ Not witches, but ghosts/who come, moving their useless arms/
like forsaken servants”. Esta é uma mulher apática e invisível, “a ghost” que perambula pela
casa sem ser vista, portanto, silenciada e agrilhoada ao lar.
A efígie do fantasma substitui a da bruxa, porque esta última é repleta de vida, de
forças e transgride as regras, rompe com as barreiras; já o fantasma invisível é a declaração de
uma derrota, nesse sentido “as identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença.
Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação
quanto por meio de formas de exclusão social”, (WOODWARD, 2000, p. 39). Dentro dessa
ótica, falando em processo de identificação, a comparação feita trata-se da diferença, pois
para que o “eu” se configure como tal, é necessário que algo de fora forneça essa
possibilidade de reconhecimento de si, isto é, o outro precisa fornecer o parâmetro da
diferença para que, assim, esse “eu” se legitime, pois sem esse reconhecimento o “eu” não
passa de uma forma avulsa. Assim, o “eu lírico” ao criticar o posicionamento fragilizado e
não atuante do sujeito feminino e contrapor a essa identidade à da mulher selvagem, a bruxa
ao dizer que algumas mulheres não são bruxas, mas fantasmas aponta para a identificação
com essa mulher bruxa e transgressora como o ideal de mulher a ser seguido.
O terceiro poema analisado, The witch’s life traz a figura da bruxa velha e solitária
que acaba se tornando o duplo do “eu lírico”. Na infância do “eu lírico”, a velha senhora
descrita como alguém desagradável e estranha, relegada à solidão era sinônimo de algo para
se temer, a bruxa velha que tinha “[...] hair like kelp/ and a voice like a boulder” (7º e 8º
versos). Na adultez, o processo de identificação do “eu lírico” é percebido com mais
intensidade com o retorno ao passado “I think of her sometimes now/ and wonder if I am
becoming her” (10º e 11º). Esse estado de reconhecimento com a velha solitária da infância se
dá na percepção de si como alguém que também tem se tornado reclusa, observa algumas
mudanças no seu cabelo que podem lembrar o formato dos cabelos da velha do passado:
“Clumps of my hair, as I write this,/curl up individually like toes” (13º e 14º) e, da mesma
maneira, tornar-se mais ranheta com as crianças, “I am shoveling the children out” (13º).
A identificação do “eu lírico” com essa imagem decrépita e ao mesmo tempo
fantástica é uma forma de negar-se à convivência com um meio social que idealiza um padrão
de mulher fora do idealizado da voz lírica narrativa, o que acaba entrando em choque e causa
conflitos, portanto, “uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é
366
367

pus o jantar para os vermes e os duendes:/ ganindo, arrumando o fora do lugar.
Uma mulher assim [...]/ Fui dessa espécie.
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interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou
perdida”, (HALL, 2014, p. 16). Assim, o “eu lírico” por não se adequar ao esquema de sujeito
feminino imposto usa o arquétipo da feiticeira da sua infância como forma de resistir a essa
imposição e prefere viver “the witch’s life” (31º verso), conservando, assim a sua natureza
indomável, selvagem.
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MEMÓRIA E MITO: UMA LEITURA DOS SONETOS XV, XVI E XVII
DE INVENÇÃO DE ORFEU, DE JORGE DE LIMA368
Luciano Marcos Dias Cavalcanti 369
Resumo: Uma importante característica presente em Invenção de Orfeu é a clara afinidade da poesia com a
memória mítica da infância. O que vemos no “épico” limiano é a estreita relação do texto literário associado à
dimensão mítica, no sentido de que, numa de suas fortes marcas, o poema busca uma espécie de “memória
profunda” da cultura, trazendo, para o presente, um passado mítico perfeito. De acordo com essa perspectiva, é
pela poesia que se deseja vivenciar os momentos de um mundo inicial. Esse aspecto é notado não só pelo anseio
de reencontrar o passado mítico infantil, mas também pelo próprio ritmo do poema, entregue à inspiração, e por
suas imagens inusitadas que transportam o leitor do poema para um “mundo primeiro”, original.
Palavras-chave: Infância, memória, mito, Invenção de Orfeu, Jorge de Lima

MITO E LITERATURA
Os mitos nos atingem principalmente através da memória coletiva, veiculado por meio
da tradição clássica e/ou arcaica dos povos primitivos ou por sua transposição para uma forma
literária, o que possibilita a sua permanência, seu desenvolvimento e sua atualização. Através
da literatura é possível constatar a permanência do mito, seja em suas categorias ou nas suas
identidades de categorização.370 Dessa maneira, há no mito um caráter especificadamente
estético, no sentido de que a mitologia pode ser vista como a matéria da qual se originou tudo,
o “elemento primário”, terreno e modelo para a literatura. O retorno da mitologia na literatura
moderna, por exemplo, aponta para captação do essencial do drama humano através do
mitológico, seja ele utilizado como tema, motivo de enriquecimento estético, meio de
materialização referencial, elemento criativo e divulgador, como também por sua
universalidade, atemporalidade, etc. Além desses pressupostos, podemos dizer que quando
um poeta recorre ao mito em seus textos está, na verdade, em busca de um elemento
intemporal e exemplar para o drama do homem no seu tempo.
É significativo o modo semelhante em que tanto o mito quanto a literatura vão
conceber o tempo e o espaço. O tempo mítico consiste na competência de resgatar o passado,
revocá-lo. O mito, através das formas culturais, especialmente a artístico-literária, expressa o
desejo humano de suplantar o tempo e o espaço que, nesse caso, se revela tanto nas formas
culturais “primitivas” como nas modernas e atuais. No espaço mítico, a literatura pode chegar
a lugares impossíveis, podendo se configurar por um modelo simbólico que nos remete a um
lugar ancestral da cultura.
Outra importante característica do mito diz respeito à transformação do caos em
cosmos, que pode ser considerada a própria essência do mito. De acordo com Mielietinsky, a
principal destinação da mitologia é explicar o lugar do homem no mundo de modo que se
procure encontrar o equilíbrio na desordem vivenciada por ele.
A mitologia transmite constantemente o menos inteligível através do mais
inteligível, o não apreensível à mente através do apreensível à mente, e sobretudo o
Esta comunicação recebeu o apoio da FAPEMIG.
Doutor em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de
Campinas e Professor do Mestrado em Letras da Universidade vale do Rio Verde.
370
No entanto, como afirma Jabouille, “a versão literária de um mito não é o mito – o mito é a estrutura
profunda e universal que sustenta a narrativa -, a análise das materializações é importante não só para conhecer
os hipotéticos ‘universais’ psicológicos como para compreender, de uma forma integradora, os elementos
caracterizantes de cada momento e de cada lugar da história, que se reflete, naturalmente, nas obras literárias
contemporâneas.” (JABOUILLE, 1993, p.21).
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mais dificilmente resolvível através do menos dificilmente resolvível (donde as
mediações). A mitologia não só não se reduz à satisfação da curiosidade do homem
primitivo, como a sua ênfase cognitiva está subordinada a uma orientação
harmonizadora e ordenadora definida, voltada para um enfoque integral do mundo
no qual não se admitem os mínimos elementos do caótico, da desordem. A
transformação do caos em cosmos constitui o sentido fundamental da mitologia, e o
caos compreende desde o início um aspecto axiológico ético (MIELIETINSKY,
1987, p.196).

Para Mielietinsky, no século XX, ocorre o fenômeno da “mitologização” da literatura
quer como “fenômeno artístico”, quer como “visão de mundo” diretamente relacionado ao seu
tempo presente, de revoluções, guerras e massacres que mudaram substancialmente a História
da humanidade abalando toda uma estrutura social. É devido a este “caos” que a literatura
busca o “cosmos” revitalizador da ordem. Para isso, a literatura necessitou superar limites
“histórico-sociais” e “espaços-temporais”, acarretando-lhe um redimensionamento do tempo e
do espaço, anteriormente presos à verossimilhança da representação do real. Nesse momento,
a literatura, através do mito, utilizou-se da fantasia e do simbólico para ajustar sua linguagem
ao tempo presente.
Ernest Cassirer aponta para o alto poder da palavra no universo mítico das
cosmogonias, chegando mesmo a ser comparada ao poder dos deuses, ou mesmo, maior que
eles. Ao analisar a relação entre linguagem e mito, o teórico assinala a possível origem
comum da consciência mítica e da consciência linguística no sentido de que ambas as
linguagens assentam-se na mesma concepção mental: o pensamento metafórico.
A linguagem e o mito se acham originalmente em correlação indissolúvel, da qual
só aos poucos cada um se vai despendendo 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. Nos fonemas da linguagem, assim como nas primitivas
configurações míticas, consuma-se o mesmo processo interior; ambos constituem a
resolução de uma tensão interna, a representação de moções e comoções anímicas
em determinadas formações e conformações objetivas. (CASSIRER, 1985, p.106)

Desse modo, como as metáforas, o mito exerce a função de fazer falar os níveis mais
profundos do ser humano. Por meio da expressão simbólica o homem pode vislumbrar seus
questionamentos mais íntimos, que também são universais.
Este mecanismo de fazer falar o incognoscível (desejo do homem de todos os tempos)
se realiza plenamente na criação artística. Mas, o mais importante para expressão literária não
é a ideia de que os mitos são metáforas do comportamento humano, mas o modo como a
linguagem será trabalhada pelo escritor por meio da elaboração de metáforas e imagens que
busquem o conhecimento original na tentativa de expressar em “verbo” um tipo de
conhecimento oculto aos homens. É também devido a este desejo, intrínseco ao homem, que
uma grande parte da literatura moderna procurou recuperar a visão mítica na criação artística,
utilizando-a como uma espécie de suporte para adentrar nas zonas mais conflitantes e
obscuras do homem de seu tempo. Em um mundo caracteristicamente fragmentado e
complexo, os artistas aspiram, por meio da visão mítica, à reconquista da unidade perdida.
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LEITURA DOS SONETOS XV, XVI E XVII DE INVENÇÃO DE
ORFEU DE JORGE DE LIMA
Uma importante característica de Invenção de Orfeu é a clara afinidade da poesia com
a memória mítica371 da infância. O que vemos no poema de Jorge de Lima é a estreita relação
do texto literário associado à dimensão mítica, no sentido de que, numa de suas fortes marcas,
o poema busca uma espécie de “memória profunda” da cultura, trazendo, para o presente, um
passado mítico. De acordo com essa perspectiva, é pela poesia que se deseja vivenciar os
momentos de um mundo inicial. Esse aspecto é notado não só pelo anseio de reencontrar o
passado mítico infantil, mas também pelo próprio ritmo do poema, entregue à inspiração, e
por suas imagens inusitadas que transportam o leitor do poema para um “mundo primeiro”,
original.
Os sonetos XV, XVI e XVII do Canto Primeiro são exemplares para evidenciarmos
como a infância, a memória e o mito são representados no “épico” limiano. Estas três
estâncias se fundem e se constroem seguindo um fio condutor que nos remete às lembranças
da infância passada em meio ao ambiente nordestino e cultural negro (com as mães pretas,
suas histórias, crendices e mistérios), como também apresenta o aparecimento de uma Ilha
mítica, elemento frequente no imaginário do poeta, constituída a partir das reminiscências de
suas lembranças da infância.
No soneto XV, temos a presença de uma das figuras mais significativas da cultura
negra: a mãe preta, que embala o menino após alimenta-lo com seu leite e contar suas
histórias tristes (por causa do banzo) guardadas na memória do poeta.
A garupa da vaca era palustre e bela,
uma penugem havia em seu queixo formoso;
e na fronte lunada onde ardia uma estrela
pairava um pensamento em constante repouso.
Esta a imagem da vaca, a mais pura e singela
que do fundo do sonho eu às vezes esposo
e confunde-se à noite à outra imagem daquela
que ama me amamentou e jaz no último pouso.
Escuto-lhe o mugido – era o meu acalanto,
e seu olhar tão doce inda sinto no meu:
o seio e o ubre natais irrigam-me em seus veios.
Confundo-os nessa ganga informe que é meu canto:
semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu
o leite e a suavidade a manar de dois seios.
É interessante notar que na Grécia antiga, a figura da musa liga-se à memória, encarnada pela deusa
Mnemosyne, mãe das nove musas. O poeta, inspirado pelas Musas, tinha a função de glorificar os fatos passados
e futuros, assemelhando ao profeta. É a testemunha inspirada dos “tempos antigos” e da “idade das origens”.
Segundo Vernant, em Mito e pensamento entre os gregos, a memória (Mnemosyne) caracterizava-se, no
pensamento mítico e arcaico grego, por ter o conhecimento do Tempo: o passado, o presente e o futuro.
Mnemosyne tinha, igualmente, o conhecimento do Espaço, do mundo do visível e invisível, do espaço dos vivos
e dos mortos. Mnemosyne não era, como a memória, conhecimento de um tempo passado, mas, ao contrário,
memória de um tempo que continua no presente e no futuro, pois é memória de um tempo arcaico (arché),
primordial, original da formação e organização do mundo e do espaço. A memória mítica e arcaica tem,
portanto, segundo Vernant, a onisciência: ela vê tudo em todos os momentos. Ela está além do começo e do fim.
Ela tem sabedoria suprema ao conhecer o passado, o presente e o ausente, o todo do tempo e do espaço e, como
que por adição, aquilo que excede esse todo. Possuído pelas musas o poeta é o intérprete de Mnemosyne.
(VERNANT, 1990, p.105-131). Logo, é pela memória que o poeta consegue superar os limites determinados
pelo espacio-temporalidade ordinária e material e ir além do mundo sensível.
371
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É através da memória do tempo da infância que o poeta busca um lugar onde espera
reencontrar a harmonia perdida com a passagem da idade infantil para o mundo adulto,
remetendo-nos também à ideia do paraíso perdido após a Queda do homem. Nessa
perspectiva, vemos que o herói do poema pretende reconquistar a perfeição, retomando o
Jardim do Éden, onde o homem vivia de modo pleno e harmonioso.
Podemos perceber no ritmo do poema a imitação da cadência que o poeta menino
ouvia quando era acalentado por sua mãe preta, por meio das rimas dos quartetos delongados
(bela, formoso, estrela, repouso, singela, esposo, daquela, pouso) como quem embala o sono
de uma criança.
O soneto também mostra o sentimento de carinho, de amabilidade e magia no poema,
como sugerem as caracterizações referentes à mãe preta: “bela”, “formoso”, “pura” e
“singela”. É interessante também notar a associação feita, no poema, entre a vaca e a mãe
preta, o que parece representar uma típica comparação praticada pelas crianças, que
comumente associam “objetos” diferentes a funções semelhantes. Dessa forma, a mãe preta
amamenta (fornece leite) como a vaca também amamenta (fornece leite), assim o poema
parece apresentar esse tipo de relação feita pelas crianças trazendo para ele a linguagem
infantil. Desse modo, a linguagem poética e a linguagem da infância assemelham-se e
estabelecem uma relação de proximidade, como a apontada por Vico, que em seus Princípios
de (uma) Ciência Nova, expõe a ideia de que a linguagem poética seria primitiva, e que os
homens passaram dela para a racional, sendo ambas intimamente ligadas. Mais do que isso,
Vico concebe a linguagem poética como fato natural e, por conseguinte, entende as imagens
não como desvios da linguagem. Para o filósofo italiano, “os homens do mundo nascente
(fanciullo) foram, por sua própria natureza, sublimes poetas.” (VICO, 1979, p.42). Enquanto a
linguagem poética moderna se esforça para exprimir-se de maneira imaginativa, a linguagem
primitiva a exprimia naturalmente. Nessa perspectiva, tanto a poesia quanto a imaginação
infantil apresentam vigorosas fantasias, e as crianças criadoras se assemelhariam aos poetas.
Nesse sentido, o poeta resgata em Invenção de Orfeu uma “linguagem primitiva”, isto é, a
linguagem da origem, trazendo para o seu poema a palavra “pura” antes de ser desgastada
pelo uso corrente da linguagem cotidiana. É a perspectiva da criança que orienta a criação do
poema e não a do adulto, pois o poeta resgata a linguagem própria da infância (primordial).
Outra característica importante pode ser apontada a partir do verso “Confundo-os
nessa ganga informe que é meu canto:”, que se refere ao poema como “informe” e que pode
ser entendido como aquele sem forma determinada ou também aquele que atingiu formas
variadas por meio das inúmeras formas poéticas utilizadas pelo poeta na construção de
Invenção de Orfeu. Essa multiplicidade equivale a uma nova forma, sobretudo quando se
comparada a uma epopeia clássica. A poesia é, portanto, “coágulo” (promove a aglomeração
de “partículas” [formas] por meio de dispersão em um ajuntamento maior) de toda substância
humana, constituindo-se, assim, como um poema novo que busca abarcar a totalidade das
coisas. O seu movimento de agregar coisas, nesse sentido, provém da força da origem que é
metaforizada pelo “leite” e pela “vaca”, situados nesse mundo de êxtase original. É o que
também podemos ver no poema seguinte.
O soneto XVI prossegue explorando os elementos do poema anterior. O alimento
proveniente da mãe preta ou da vaca (o leite) é fundamental para a formação da ilha do poeta,
que representa claramente o espaço primordial buscado pelo herói-poeta na tentativa de
recriar a harmonia do princípio dos tempos. Já nas duas primeiras estrofes do soneto o poeta
fornece os elementos da construção de seu poema-ilha: o leite (alimento proveniente da
memória infantil), o imaginário e a fantasia (o sonho). É nessa ilha que vai surgir a “nova
palavra”, a partir da luta contra o tempo cronológico em que o homem tenta demarcar a sua
efemeridade. É através da “nova palavra” que o poeta pretende restaurar a ordem paradisíaca
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perdida; como no evangelho cristão esta “nova palavra” nos remete à “boa nova” deixada por
Cristo aos homens. Dessa forma, o poeta associa-se a Cristo e tem a missão de inaugurar um
novo mundo.
Em suma, a infância estará intrinsecamente relacionada ao sonho, à memória e
também à própria elaboração do poema, estabelecendo, assim, o caráter metalinguístico
característico de Invenção de Orfeu. É através da febre que surgem os pesadelos com imagens
extraordinárias, até mesmo com a presença da morte.
Desse leite profundo emergido do sonho
coagulou-se essa ilha e essa nuvem e esse rio
e essa sombra bulindo e esse reino e esse pranto
e essa dança contínua amortalhada e pia.
Hoje brota uma flor, amanhã fonte oculta,
e depois de amanhã, a memória sepulta
aventuras e fins, relicários e estios;
nasce a nova palavra em calendários frios.
Descobrem-se o mercúrio e a febre e a ressonância
e esses velosos pés e o pranto dessa vaca
indo e vindo e nascendo em leite e morte e infância.
E em cada passo surge serpentários de erros
e uma face sutil que de repente estaca
os meninos, os pés, os sonhos e os bezerros.

O soneto XVII encerra a sequência dos poemas anteriores mostrando o recomeço após
a Queda. Desse modo, vemos que o poeta constrói seu poema principalmente a partir de sua
memória. Isso fica bem claro quando ele diz “esbarro-me em mim mesmo”. É interessante
notar o papel fundamental que a memória apresenta neste poema e em tantos outros. É através
dela que o poeta se liberta do tempo e se filia à eternidade. Soma-se a isso as horas passadas,
o mundo conturbado e a metamorfose do poeta, que se transforma em ilha, ou seja, no próprio
poema.
E esse rebanho de bezerros, cedo
recomeça constante sua estrada.
As horas moribundas já curvadas
Deslizam nos ossuários. Tendo medo.
Ó vida tão confusa e tão lidada,
ó sombra tão compacta e tão rochedo,
de mim que choro que é que resta? Nada
e nada e nada mais do que antecedo.
Antecedo-me, esbarro-me em mim mesmo.
Filiei-me à eternidade sem querer,
E agora vago como se vaga a esmo.
Verto-me em ilha, vejo-me nascer,
retiro dessa ilharga verdadeira
a minha perdição por companheira.

O poeta também relacionará o tema da infância à sua biografia (estância XIX). Nesse
sentido, ele já adulto relembra sua infância através dos retratos na parede, da casa de sua
infância e de sua movimentação cotidiana, conseguindo apreender a essência do mundo
inicial que o adulto guarda, da mesma forma que oferece ao leitor a tentativa de recuperação
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de sua identidade. Assim, o retorno à vivência do infantil através da imaginação traz de volta
ao adulto os itinerários do menino, que revê personagens, lugares e experiências vividas. Esse
procedimento ocorre não apenas em Invenção de Orfeu, mas em vários momentos da poesia
de Jorge de Lima, como demonstram os exemplares poemas “Democracia”, “Ancila negra”,
“Volta à casa paterna”.
Esta recorrência de lembranças do mundo infantil em Jorge de Lima é apontada por J.
F. Carneiro como constituintes de uma “armadura poderosa que defendeu o poeta nesse
mundo de adultos, nesse mundo que só é possível habitar porque nele ainda vivem os ecos de
sua infância. E bastava a Jorge de Lima querer escutá-los, registrá-los de novo, uma, inúmeras
vezes, para reencontrar a paz mesmo quando não encontrava a ilha.” (CARNEIRO, 1958,
p.52-53). Diante dessa afirmativa torna-se cada vez mais claro, na obra de Jorge de Lima, um
desejo expresso de retorno à inocência, à pureza e ao tempo original. Em uma espécie de
sonho com a existência primordial, o poeta se afasta do tempo presente devastado pela
miséria do mundo adulto, e luta sua “cruzada cristã”, resistindo à senilidade e à rigidez na
busca do reencontro com a alegria, a beleza, a inocência; enfim, tudo aquilo que a infância
representa.
XIX
Todavia, vejamos, há meninos
nascidos, e há uns tantos moribundos
a olhar as mãos, e os dedos superfinos
das próprias mãos, não muito, mas imundas.
E agora penetramos: Camarinhas,
halls, salas e outras peças sem suores,
algumas sujidades tuas, minhas,
e vasos para mijos tão conforme.
Encolhem-se de pejo, ficam rubras,
atrás, dos reposteiros, doces lares
com cheiros de comidas e ossos-bucos
e alguns mirrados numas tutelares.
Gozemos as visitas dos sofás,
perplexas, muitas vezes, com os tremores
de terra ou sufocada pelo gás,
senão por transcendentes cobertores.
Senão pela memórias de família,
pelos vultos das pátrias, (ó que tempos!)
pelos falsos demônios em vigília
mais cavilosos que os genuínos demos.
Senão por mim, atrás do pincenê,
do pensamento dito, do retrato
da parede escabrosa. (Quem me vê,
vê janelas de infância num sobrado).
E essa indelével rosa e cabra-cegas,
e as madornas gamosas e as mucamas
e essa rede escondida em que carregas
a dissimulação te acalentando.
Ó casas de tranquilos terremotos,
primaveras, velhices, lenocínios,
desarrimos presentes e remotos,

1022

relativos, senão bons destinos.
Nessas tardes calmosas tão pudentas
com os rostos maquilados e precatórios,
concordamos, amigo, que dos tempos
as tardes são os tempos e os cenários.

O olhar lançado ao passado é o olhar adulto que visualiza a infância perdida. Assim,
pode-se ver no poema uma divisão temporal de dois modos: o primeiro é marcado pelo olhar
e/ou pelo julgamento que o sujeito lírico direciona ao passado: “Senão por mim, atrás do
pincenê,/e pensamento dito, do retrato/da parede escabrosa (...)”; no segundo, a infância está
marcada por sua presença constante no poeta, mesmo já adulto: “(...) (Quem me vê,/vê janelas
de infância num sobrado).”. Nesta mesma estrofe, vemos que o poeta para alcançar o cerne do
mundo primeiro representado pela infância, tempo que todo homem carrega consigo em sua
existência, se utilizará de um artifício, de uma espécie de abertura (“janelas”) que leva ás
paisagens de sua meninice. O poeta é nostálgico em relação à sua infância, como se vê pela
presença, na sétima estrofe, de elementos provenientes de suas reminiscências infantis:
“rosa”, “cabra-cegas”, “madornas gamosas”, “mucamas”, “rede”. E, finalmente, este período
resume-se de maneira positiva nas oitava e nona estrofes.
Na estância XXIV, vemos que a nave (templo, poema) construída pelo “engenheiro
noturno” terá como base a infância. Esse dado se revela de grande importância, pois ela (a
base) que dá sustentação e mantém firme qualquer edificação, sem a qual não há a
possibilidade de se começar a edificar qualquer coisa. É sugestivo que este empreendimento,
de construção de uma nave (ou templo), seja feito pelo “engenheiro noturno” (o poeta) que
passa por escárnio, zombaria ou chacota. Isso demonstra bem o lugar que o poeta (o
“sonhador”) ocupa na sociedade. Mas é ele quem tem a tarefa de construir a embarcação (o
poema), pois é ele que tem a habilidade de criar através do sonho e da imaginação. Seu
empreendimento é considerado “penoso” porque exigirá muito dele, terá que trabalhar muito
para conseguir realizar sua obra. Mas ele terá o auxílio precioso da imaginação provinda do
mundo fabuloso infantil, como bem demonstram a referência biográfica do poeta menino nos
saraus infantis com as leituras dos irmãos Grimm e suas histórias imaginativas. É também
sintomático o verso “‘Feliz de quem ainda em cera se confina’...” que demonstra bem o
desejo, empreendido no poema, de rompimento com a fruição temporal e de encontrar a
eternidade. Acreditamos que a última estrofe dessa estância pode representar bem a
importância que as crianças e seu mundo imaginativo têm no poema de Jorge de Lima. É
como se fosse uma espécie de base que sustenta sua poesia; e, nesse sentido, é o que
possibilita sua criação, fornecendo, em grande parte, o elemento imaginativo de sua poesia.
Abrigado por trás de armaduras e esgares,
o engenheiro noturno afinal aportou
ao nordeste dessa ilha e construí-lhe as naves.
Penoso empreendimento o invento desse cais
e desse labirinto e desses arraias.
Para britar a pedra escreveram-se hinos
prontos para marchar ou morrer sem perdão.
Numeraram-se os chãos cada qual com seus ossos,
reacendeu-se a colmeia, atiçou-se o pavio.
Lemos contos de Grimm, colamos mariposas
nesse jato de luz em frente às velhas tias;
e sob esse luar conversamos baixinho
com esse pranto casual que os velhos textos têm.
O pródigo engenheiro acendeu seu cachimbo
e falou-nos depois de flores canibais
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que sorvem qualquer ser com seus polens de urânio.
“Feliz de quem ainda em cera se confina”...
disse-nos afinal o engenheiro noturno.
Em seguida sorriu. Era perito e bom.
Vimo-lo sempre em sonho a perfurar os túneis
forrados a papel de cópias e memórias.
Era a carne profunda e embalar-nos nos braços
e esse vasto suspiro a se perder no mundo;
era a marca dorsal já tatuada em porvires
desses castos porões de prazeres reptantes.
Inaugurou-se a festa, os impulsos surgiram,
e em calmaria fez-se a colheita do sal.
Houve proibições em frente às velhas tias
de sobrolho tardio e ternuras intactas.
Alguma loura irmã dentro de nós dormiu,
abriu-se em nosso tecto uma abóbada escura
circunstancial, madura em seu silêncio cúmplice.
Essa perturbação alcançou os meninos
esculpidos ao pé das colunas do templo
que desceram ao palco exibindo-se nus.

Essa recorrência de lembranças do mundo infantil em Jorge de Lima é fruto da
memória, no sentido em que ela “aparece como faculdade de base” (BOSI, 1977, p.204). E o
meio pelo qual se “modela” a imagem é a fantasia. Desta se produz tanto os mitos quanto a
prática poética em si, o texto. Aliado a isso, podemos pensar que a memória no texto literário
tem o papel de reelaborar o que foi vivido (ou imaginado) pelo poeta de modo que ela possa
se realizar no poema. Sem essa reelaboração a memória simplesmente representaria o passado
comum a qualquer pessoa.
Essa presença da infância como forma de rememoração ocorre, de acordo com Alfredo
Bosi, como resposta ao presente ingrato do poeta que é,
na poesia mítica, a ressacralização da memória mais profunda da comunidade. E
quando a mitologia de base tradicional falha, ou de algum modo já não entra nesse
projeto de recusa, é sempre possível sondar e remexer as camadas da psique
individual. A poesia trabalhará, então, a linguagem da infância recalcada, metáfora
do desejo, o texto do inconsciente, a grafia do sonho: (...) A poesia recompõe cada
vez mais arduamente o universo mágico que os novos tempos renegam (BOSI,
1977, p.150).

Em grande parte da obra de Jorge de Lima o vemos resgatar personagens, ambientes e
cenas da infância, que estruturam não só sua vida, mas também sua obra. Numa espécie de
epifania, a memória do poeta mostra o que há de mais íntimo e profundo e nunca esquecido
de sua vivência infantil. Estas lembranças pertencem tanto ao universo mágico e mítico
quanto à sua vivência real. Desse modo, o poeta constantemente acena ao passado, distante de
sua realidade adulta, de modo que o vivido e o imaginário infantil é reatualizado,
materializando-se no poema. Nesse sentido, a criança está constantemente presente no poeta,
fazendo com que a emoção infantil não se perca com o passar do tempo, mas se identifique
com a própria emoção poética. Portanto, podemos dizer que o poeta busca resgatar um
passado vivo que permanece atuante no presente, de forma intensa, permitindo que ele resgate
um mundo perdido, capaz de reorientar o tempo presente.
Invenção de Orfeu é uma espécie de tentativa de retomada de um paraíso perdido,
diverso do mundo adulto, que se revela ao poeta por meio do retrato de uma realidade
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caracterizada pela intolerância e pela desarmonia entre os homens. O poeta dá um testemunho
da vida moderna e opondo-se a ela procura no mundo da infância uma resposta a este
presente, na tentativa de resgatar os princípios básicos de união e fraternidade, numa busca de
libertação e de retomada das raízes tanto poéticas quanto existenciais. Desse modo, a poesia
se dá como meio de preservação, no adulto, da eterna infância e de seu olhar sobre o mundo,
sempre renovador. Em síntese, o poeta faz renascer em sua poesia, por meio da imaginação
infantil e seu poder mágico – através do lúdico e do encantatório –, um novo mundo, uma
espécie de gênesis sempre recriado; a cada criação e/ou invenção, o poeta transfigura a
realidade renovando-a em seu poema.
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A CULTURA DIGITAL NO SÉCULO XXI: ANÁLISE DE GÊNEROS
TEXTUAIS DIGITAIS PRODUZIDOS EM AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM
Claudia Letícia Gonçalves Moraes
Danielle Martins Leite Fernandes Lima
Resumo: O advento das Novas Tecnologias para a educação – séculos XX e XXI –, com especial aparato das
mídias eletrônicas (rádio, televisão e Internet), permitiu a dinamização da educação e, consequentemente, a
compressão do tempo e espaço na área educacional. Assim, é relevante empreender um estudo linguístico desses
textos, que deve partir, a priori, de um exame atento do mapa sociológico da comunidade em que estas
produções textuais estão inseridas. Propõe-se, com o presente trabalho, um estudo aprofundado dos usos da
modalidade escrita da língua e consequente elaboração de textos em gêneros digitais emergentes a partir de uma
investigação as elaborações textuais produzidas em um Ambiente Virtual de Aprendizagem específico,
considerando a influência da dinâmica e da dialogicidade nas ações de leitura e escrita para a produção de
gêneros textuais digitais. Como embasamento teórico serão utilizados autores especialistas na área de TICs como
Lisbôa, Bottentuit Júnior e Coutinho (2010), autores que trabalham com a concepção de gêneros digitais, como
Rojo, Barbosa, Collins (2011) e Marcuschi (2005) e o próprio criador da categoria gênero textual: Bakhtin
(2011). Como metodologia lançaremos mão de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, por congregar
características de ambas, proporcionando uma visão geral acerca do uso do AVA como suporte para gêneros
textuais digitais. Pretende-se, portanto, observar a partir desse contexto de que modo as novas práticas de leitura
e de escrita são exercidas no âmbito das comunidades virtuais de aprendizagem, gerando o que denomina-se
gêneros textuais digitais.
Palavras-chave: Educação. Cultura digital. Gêneros digitais. TICs.

1 INTRODUÇÃO
O advento das Novas Tecnologias para a educação – séculos XX e XXI –, com
especial aparato das mídias eletrônicas (rádio, televisão e Internet), permitiu a dinamização da
educação e, consequentemente, a compressão do tempo e espaço na área educacional. Trouxe,
assim, em seu bojo novas maneiras não só de aprender e ensinar, mas também abriu o leque
para a instituição de paradigmas até então ainda não surgidos. Desse modo, percebem-se
claramente delineadas as formas alternativas de geração e de disseminação do conhecimento
nos cursos de EaD, que antes centralizavam as informações no texto impresso e aos poucos
cederam lugar para fontes eletrônicas digitais de informação, trazendo outras possibilidades
para a aprendizagem e formas diversas de produção de conhecimento. Com isso, a rede
mundial de computadores proporciona, atualmente, possibilidades inovadoras inclusive de
leitura e de escrita, considerando a dinâmica interacional e as mudanças cada vez mais rápidas
no modo como as pessoas se comunicam via web.
Para esse novo momento na educação, faz-se necessária uma análise cuidadosa dos
textos produzidos na Internet nos cursos ofertados em Ambiente Virtual de Aprendizagem,
partindo-se do pressuposto de que se tratam de comunidades heterogêneas, levando-se em
consideração que os textos são diretamente produzidos na web e para comunicação via web, o
que os torna mais dinâmicos e interativos. Logo, estudar as produções textuais e a interação
que estas proporcionam no AVA entre seus atores (no caso desta pesquisa destacar-se-á a
atuação de tutores e estudantes) é também ter a percepção de que estas produções são uma
construção cultural e socialmente situadas, cuja existência revela aspectos de sua
historicidade. Ou seja: as produções textuais dos dias atuais são um espelho da sociedade em
que estão inseridas, demonstrando como as tecnologias digitais exigem dos envolvidos novos
esquemas mentais e novas concepções acerca do saber que envolve diálogos constantes,
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intercâmbios singulares, criatividade e disponibilidade para investigação, deixando de lado a
passividade do modelo educacional vigente até meados do século XX.
Assim, é relevante empreender um estudo linguístico desses textos, que deve partir, a
priori, de um exame atento do mapa sociológico da comunidade em que estas produções
textuais estão inseridas. Tomando-se, dessa forma, as produções/gêneros textuais como
estruturas discursivas que existem em prol de determinadas práticas sociais, há que se
observar que quanto mais complexo e intrincado for o tecido social também mais
heterogêneos e múltiplos serão os usos da língua, e por consequência as elaborações textuais
produzidas por essa sociedade inserida no tecnológico e no virtual.
2 A EMERGÊNCIA DA CULTURA DIGITAL NO SÉCULO XXI
Sabe-se que o acesso à educação, em nossos dias, é uma condição imperiosa para que
se possa conquistar e exercer a cidadania plena. Constitui-se, além disso, em um desafio a ser
vencido, já que este acesso ainda não abrange todas as camadas sociais, por questões políticas
e, sobretudo, por questões de alcance, fatores que prejudicam a plenitude do desenvolvimento
humano. Segundo Fernando Silvio Cavalcante Pimentel (2013, p. 14):
Com o surgimento de diversos recursos tecnológicos, entre eles o computador com
suas múltiplas possibilidade de interação e informação, verifica-se a necessidade de
promover novas formas e lugares de aprendizagem, expandindo a educação para
outro campo, agora o virtual. O acesso a educação passa a ser em qualquer lugar e a
qualquer hora, independentemente da distância e do modo de vida das pessoas.

A Educação a Distância propõe-se como uma alternativa educacional promissora, com
altos níveis de alcance e proposta de universalização do ensino, reafirmando o compromisso
da educação em dar respostas ao desenvolvimento do mundo contemporâneo. Na atual
sociedade, também conhecida como sociedade da informação, ou da aprendizagem, há novas
formas de aprender, ensinar e, sobretudo, de se comunicar, exigindo dos indivíduos uma
postura diferenciada frente a um mundo conectado em rede e que faz uso de gêneros textuais
emergentes a partir das novas tecnologias digitais. Observa-se, a partir desse contexto, de que
modo as novas práticas de leitura e de escrita são exercidas no âmbito das comunidades
virtuais de aprendizagem, gerando o que denomina-se gêneros textuais digitais. Dito isto, um
objeto a ser investigado, bastante pertinente aos tempos atuais, é a linguagem específica
utilizada no mundo virtual mediatizado pela internet e, mais especificamente, utilizada em
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Essa linguagem, produzida de forma escrita,
adquire o status de gênero textual digital nesta comunidade específica de escrita/produção
textual.
A partir do exposto apresenta-se, portanto, a necessidade de observar e investigar os
gêneros textuais digitais produzidos por tutores a distância e estudantes, demonstrando de que
maneira estes se expressam através da modalidade escrita da língua portuguesa e se essa
comunicação atende aos preceitos a que se propõe.
Assim, releva-se a importância de um estudo aprofundado dos usos da modalidade
escrita da língua e consequente elaboração de textos em gêneros digitais emergentes, haja
vista este ainda não ser um campo explorado em toda sua complexidade. Dessa forma,
investiga-se uma das muitas facetas da EaD, destacando aspectos concernentes à língua
formal escrita e seus usos enquanto ferramenta de diálogo e de interação. Será observado de
que maneira as transformações dos tempos atuais motivam a criação de novos gêneros
textuais a partir da comunicação virtual, da socialização, da linguagem peculiar do ambiente
em rede, dos diversos textos e modos de leitura disponíveis. Para tanto, procurar-se-á
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caracterizar o emprego linguístico adotado nos textos virtuais emergentes, buscando-se
classificar a linguagem utilizada pelos membros dessa comunidade para se expressar. A
produção textual desenvolvida por esses atores será considerada a partir da perspectiva de
Tereza Cristina Wachowics (2012, p.22): “(...) texto é produção social; é criação da história
que se entrelaça às relações organizadas dos indivíduos; é instrumento por meio do qual os
indivíduos criam, mantêm ou subvertem suas estruturas sociais”.
Dessa maneira, parte-se dos gêneros textuais digitais produzidos em Ambiente Virtual
de Aprendizagem por estudantes e tutores, observando suas devolutivas em fóruns e
atividades, principais ferramentas pedagógicas utilizadas no AVA - Moodle. Por meio da
investigação dos textos redigidos pelos atores do AVA pretende-se demonstrar a importância
dos processos de dialogicidade adequados à situação comunicativa particular em que estão
inseridos, considerando que há uma constante interação entre estes atores. Serão
demonstradas, a partir desta apreciação, as transformações que as tecnologias midiáticas
geram nos modos de escrita desta sociedade conectada em rede (CASTELLS, 2011).
Considera-se, assim, de que modo os usuários do AVA constituem uma comunidade a
partir do delineamento de determinadas características comuns, tais como: eles compartilham
traços linguísticos que distinguem seus grupos de outros ou utilizam-se de normas e atitudes
diante do uso da linguagem e, conseguintemente, da produção textual feita de forma virtual e
num intervalo de tempo cada vez menor a partir de textos mais autênticos e livres
proporcionados pelo uso constante e, por vezes, não apegado às regras da norma padrão da
língua. De acordo com o exposto, enfatiza-se a importância desta pesquisa no intuito de trazer
à tona, através de uma investigação minuciosa, a categorização dos gêneros textuais digitais,
considerando-os como parte importante do processo de ensino-aprendizagem protagonizado
pelos sujeitos que compõem o curso de Pedagogia a distância ofertado pelo Núcleo de
Tecnologias para a Educação – UemaNet.
3 OS GÊNEROS TEXTUAIS DIGITAIS NO CONTEXTO DO AVA (AMBIENTE
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM)
Com o surgimento dos mais variados recursos tecnológicos, atualmente a expansão da
educação constitui-se em um ponto da mais fundamental importância. A revolução
tecnológica que vem ocorrendo contemporaneamente afeta a sociedade e sua produção de
conhecimento, caracterizando-se pelo aumento exponencial do volume de informações
circuladas e apontando para um processo educativo mais aberto a mudanças. A Educação a
Distância surge, na atual conjuntura, como uma opção de democratização do ensino. Assim,
considerando-se os produtos surgidos no âmbito da sociedade em rede, instituída a partir dos
adventos tecnológicos, apresenta-se o contexto de uma coletividade imersa na cultura escrita e
digital que torna qualquer texto um acontecimento imediato. A partir disto é notável que haja
uma análise do que vem sendo produzido, bem como de que forma a escrita vem
apresentando mudanças cada vez mais rápidas, a partir do surgimento dos aparatos das novas
tecnologias, incluindo a dinamicidade das redes sociais. Para demonstrar o funcionamento e o
alcance dessas novas redes sociais, Manuel Castells relata o seguinte em seu A sociedade em
rede (2011, pp. 445-446):
São redes sociais interpessoais, diversificadíssimas e especializadíssimas, também
capazes de gerar reciprocidade e apoio por intermédio da dinâmica de interação
sustentada (...) Transcendem a distância, a baixo custo, costumam ter natureza
assincrônica, combinam a rápida disseminação da comunicação de massa com a
penetração da comunicação pessoal e permitem afiliações múltiplas em
comunidades parciais.
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Nota-se, então, que nessa sociedade a tecnologia proporciona diversas possibilidades
de interação através de uma cultura digital (LISBÔA, BOTTENTUIT JÚNIOR e
COUTINHO, 2010). Observando as características que constituem as comunidades virtuais, e
compreendendo o AVA como uma delas, percebe-se de que maneira a escrita produzida nesse
ambiente tem influência no tipo comunicação almejada, relevando o emprego linguístico
adotado de acordo com o funcionamento e as demandas dessa rede social.
Levando em consideração o que já foi exposto, percebe-se como a internet pode
proporcionar condições para novos usos da língua. Nesse caso, surge a necessidade de
analisar de forma aprofundada o tipo de escrita exercido através de gêneros digitais por
tutores a distância e estudantes no AVA. A comunicação docente/discente no ensino aberto e
a distância, potencializada pelas tecnologias digitais, está apta a demonstrar como agem os
usuários do AVA e o tipo de uso que estes fazem da língua portuguesa quando conectados à rede.
Os processos de produção de conhecimento, intermediados pela leitura e pela
produção textual, assim como o uso da internet e das redes sociais, devem ser vistos a partir
de uma perspectiva que destaca a atuação de tutores e de estudantes, compreendendo-os como
sujeitos da ação e não como meros espectadores. Estes, como leitores e escritores/produtores
de texto, devem definir quais estratégias utilizarão para entender e como podem dar sentido
aos textos que estão obtendo/produzindo por meio dos dispositivos eletrônicos através de
mensagens expressas pela língua no seu uso real, utilizando-se de sua propriedade dialógica.
Existe, ainda, uma liberdade de escolha por parte dos produtores de textos, já que estes podem
escrever formal ou informalmente, com ou sem abreviaturas, bem como podem optar por ler o
texto desta ou daquela pessoa e ainda se vão de fato escrever algo ou não.
Dessa maneira, com o advento da internet e de seus aparatos, como redes sociais ou
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, observa-se de que modo os gêneros textuais podem ser
modificados, comprovando-se sua maleabilidade de acordo com a situação/ambiente em que
são utilizados. Assim, os gêneros são entendidos como “formas flexíveis de funcionamento da
língua e da(s) linguagem(ns) em práticas sociais situadas”. (ROJO, BARBOSA, COLLINS,
2011, p.120). Segundo Marcuschi (2005), todos os textos só podem se manifestar a partir de
algum gênero textual, bem como apresentam-se como reflexos do ambiente específico no qual
são produzidos. Desta maneira, na concepção do autor, as comunicações realizadas por meio
de gêneros textuais existentes no Ambiente Virtual passam a atuar como gêneros digitais.
Nesse ínterim, é importante retomar o que foi abalizado por Mikhail Bakhtin (2011) acerca
dos gêneros do discurso, trazendo seu enunciado para o momento atual:
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, 2011, p.262).

Por se tratar de um campo recente, a escrita em rede ainda deve ter estudos mais
acurados para um maior conhecimento do público interessado. Ainda citando Castells (2011,
p.442): “A comunicação mediada pela Internet é um fenômeno social recente demais para que
a pesquisa acadêmica tenha tido a oportunidade de chegar a conclusões sólidas sobre seu
significado social”. Para empreender esse estudo é necessário entender a língua enquanto
fenômeno vivo e passível de modificações de acordo com a situação em que está inserida,
bem como aqueles que a utilizam como atores que criam, mudam, interagem, dialogam a
partir de seus textos construídos – no caso dessa investigação construídos especificamente
para a comunicação dialógica em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Segundo Koch
(2014, p. 34):
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Nessa concepção interacional (dialógica) da língua, tanto aquele que escreve como
aquele para quem se escreve são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos
ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto, este
considerado um evento comunicativo para o qual concorrem aspectos linguísticos,
cognitivos, sociais e interacionais.

Nota-se, então, que a situação de escrita a que nos vemos virtualmente inseridos impõe
uma nova dinâmica para a questão do gênero, que surge a partir das necessidades e das
atividades sócio-culturais de cada geração – no caso da presente geração, imersa na cultura
digital, as inovações tecnológicas são ponto crucial para a elaboração dos gêneros
(MARCUSCHI, 2005). Com os textos digitais abre-se uma nova possibilidade além da
leitura: a da própria produção, destacando a experiência da escrita em Ambientes Virtuais
como alvo de investigações científicas. Portanto, leitores e escritores/produtores de texto são
capazes de definir quais estratégias utilizarão para não só dar sentido aos textos que estão
obtendo por meio dos dispositivos eletrônicos, mas também para alicerçar suas próprias
produções. Pretende-se, a partir do escopo teórico selecionado, estabelecer correlações entre
autores que analisam e discutem a complexidade dos gêneros textuais emergentes para, ao fim
do estudo, realizar uma síntese conclusiva acerca do objeto investigado.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Adotou-se uma pesquisa de natureza a priori bibliográfica, com possibilidades
futuras de adotar natureza exploratória e descritiva a fim de congregar características de
ambas, proporcionando uma visão geral acerca do uso do AVA como suporte para gêneros
textuais digitais. Trata-se de um estudo que se apoiará na interpretação dos dados obtidos a
partir de experiências vivenciadas pelos atores envolvidos no processo de pesquisa, quais
sejam: tutores a distância e estudantes. Deste modo, foi analisado o curso de Pedagogia a
distância ofertado pelo Núcleo de Tecnologias para Educação - UemaNet.
A presente pesquisa intenta, ainda, (re)conhecer e interpretar a realidade na qual
estará inserida, sem nela interferir para modificá-la. Para viabilizá-la, inicialmente foi
realizada uma pesquisa bibliográfica sobre autores que fundamentam os estudos sobre as
transformações que as tecnologias midiáticas geram na sociedade e de que maneira tais
transformações sociais motivam o surgimento de novos gêneros textuais. O objetivo central
da pesquisa é investigar as mensagens escritas em fóruns e atividades no AVA - Moodle para,
a partir de uma análise minuciosa, refletir sobre o seu impacto e importância enquanto
gêneros aplicados às situações comunicativas atuais. Esse estudo bibliográfico é essencial
para o respaldo crítico-reflexivo e científico da pesquisa.
Como forma de analisar e elucidar problemas inerentes a realidades educacionais
desenvolvidas em contextos atuais de Ambientes Virtuais de Aprendizagem foi concebida
uma pesquisa de campo. De acordo com FACHIN (2006):
A pesquisa de campo trabalha com a observação dos fatos sociais colhidos no
contexto natural – são as formas de um problema meramente observados, sem
qualquer interferência – apresentados simplesmente como eles se sucedem em
determinada sociedade.

Para a análise dos dados obtidos serão adotados os seguintes passos: (a) proceder-se-á a
triangulação dos dados obtidos através das observações e coletas de textos produzidos no
AVA Moodle e (b) os dados obtidos serão categorizados e terão seu conteúdo analisado
levando em consideração o referencial teórico e os objetivos propostos que norteiam esta
pesquisa.

1030

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como foco fazer observações, a partir de um escopo teórico, acerca
das produções textuais produzidas em Ambiente Virtual de Aprendizagem, levando em
consideração o papel do tutor a distância como parte importante no processo de aquisição do
conhecimento na EaD. Portanto, é necessário que o tutor tenha uma postura atuante no
processo ensino-aprendizagem, bem como competências linguísticas específicas que possam
ajudar o aluno na aquisição de conhecimento.
Os ambientes educacionais virtuais devem ser moldados de forma a disponibilizar o
maior número possível de instrumentos síncronos e assíncronos que favoreçam a interação
contínua entre o docente-aluno e aprendiz-aprendiz. Assim, observaram-se questões acerca da
complexidade da linguagem utilizada no AVA, considerando a noção de linguagem como
ação, já que é principalmente pelo uso da linguagem que nós agimos na sociedade e nos
desenvolvemos cognitivamente.
Sugere-se que esse estudo seja ampliado no âmbito da aplicação prática, haja vista
termos nos prendido basicamente à análise teórica para interpretação de determinada
realidade. Pretende-se, a partir do estudo já feito, realizar uma pesquisa quantitativa de caráter
exploratório e de natureza aplicada, que tem como finalidade gerar soluções aos problemas
humanos, entender como lidar com o problema. Assim, com dados mais concretos, será
possível entender como um tutor exerce fundamental importância para que a Educação a
Distância possa evoluir e se firmar, principalmente no que concerne à produção de textos
dialógicos que em pregam uma linguagem própria aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
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GÊNERO E IDENTIDADE EM THE INVENTION OF WOMEN:
MAKING AN AFRICAN SENSE OF WESTERN GENDER
DISCOURSES, DE OYERONKE OYEWUMI
Áurea Regina do Nascimento Santos1
Resumo
Este artigo tem como objetivo explorar as ideias apresentadas pela teórica nigeriana radicada nos EUA
Oyeronke Oyewumi em seu livro The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender
Discourses, onde ela argumenta que o gênero não tem sido historicamente um princípio organizador
importante ou um tema de primeira ordem na África. Sua tese central é a de negar que o gênero é uma
categoria social fundamental em todas as culturas. Oyewumi atribui a ideia de diferenças biológicas à visão da
histórica intelectual europeia. Em sua obra, a autora conclui que todo o conceito ocidental baseia suas
categorias e hierarquias sobre os modos visuais e distinções binárias: masculino e feminino, brancos e negros,
homossexuais e heterossexuais, etc. De acordo com Oyewumi, o corpo físico é, portanto, sempre ligado ao
corpo social. Com base em sua teoria, e com o aporte de Frantz Fanon (1986), Signe Arnfred (2000), entre
outros, este artigo tenta responder às seguintes questões: pode o gênero, ou mesmo o patriarcado, ser aplicado
a culturas não-Euro-Americanas? Podemos supor que as relações sociais em todas as sociedades estão
organizadas em torno da diferença do sexo biológico? O corpo masculino nas sociedades africanas é visto
como normativo e, portanto, um elo para o exercício do poder? O corpo feminino é inerentemente
subordinado ao corpo masculino? Quais são as implicações da introdução de uma perspectiva de gênero como
um ponto de partida para a construção de conhecimento sobre as sociedades africanas?
Palavras-chave: Oyeronke Oyewumi. Identidade. Gênero.

1. INTRODUÇÃO
As produções literárias de autores e autoras de grupos considerados minoritários,
como os negros e as mulheres, por exemplo, passaram a ter visibilidade e a despertar
interesse nos leitores e críticos literários com o surgimento dos Estudos Culturais e sua
inserção na literatura. Assim, diversos pesquisadores passaram a analisar a representação
feminina em variadas obras, incluindo as de origem africana, em artigos, teses e dissertações
assegurando a consolidação de mais uma área de estudo na literatura.
O interesse nos estudos sobre colonialismo, pós-colonialismo, nacionalismo e
feminismo em países não-ocidentais tem crescido nos últimos anos à medida que mais e
mais estudiosos estão tentando entender as várias camadas de complexidade destas questões.
A teoria feminista e a crítica literária pós-colonial são exemplos de práticas intelectuais que
promovem a visibilidade de dois grupos marginalizados que foram mantidos longe das
esferas de poder e de tomada de decisão. A nova visibilidade desses grupos não implica
dizer que intelectual,
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política e socialmente haverá uma troca de lugares entre as culturas colonizadas e os centros
de poder colonial/patriarcal.
Desde que Edward Said escreveu seu livro intitulado Orientalismo (1978), um texto
fundamental para os estudos pós-coloniais, criou-se umatendência de olhar paraas
literaturaspós-coloniais além da literatura produzida por escritores europeus/ocidentais. Isso
porque Said foi um dos autores fundamentais na mudança de paradigmas da crítica literária
dos escritores pós-coloniais, desarticulando a visão hegemônica da crítica
ocidental/europeia.
As idéias, culturas e histórias não podem ser estudadas sem que a sua força, ou
mais precisamente a sua configuração de poder, seja também estudada. Achar
que o Oriente foi criado – ou, como eu digo, “orientalizado” – e acreditar que
tais coisas acontecem simplesmente como uma necessidade da imaginação é
agir de má-fé. A relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder, de
dominação, de graus variados de uma complexa hegemonia (...). O Oriente foi
orientalizado não só porque se descobriu que ele era “oriental” em todos
aqueles aspectos considerados como lugares-comuns por um europeu médio do
século XIX, mas também porque podiaser – isto é, permitia ser – feitooriental
(SAID, 1978, p. 17).

Entretanto, ele não foi o único autor a ter essa visão. A exemplo disso, tivemos
Fanon (1968), Bhabha (1998), Paul Gilroy (2000), entre outros, que dedicaram-se aos
estudos pós- coloniais com interfaces com os estudos literários como demonstraremos no
decorrer do texto.
Com o estudo de literaturas produzidas por escritores africanos e indianos,
observamos como a história do Ocidente passou a ser recontada. A literatura pós-colonial
desempenha um papel relevante na revisão da história colonial do Ocidente ao desfazer o
mito da missão civilizadora do Ocidente, o colonialismo como o fardo do homem branco.
Como se pode perceber, a literatura dita pós-colonial tem sido mais comprometida
com a luta pela independência e revela a presença do homem branco como opressiva,
abusiva, e muito indiferente às condições de vida das populações locais. Além disso, as
literaturas pós- coloniais que expõem a versão dos acontecimentos a partir do povo
colonizado desconstroem a história colonial, como a versão ‘oficial’ do passado,
confrontam o Ocidente sobre o sofrimento humano e os mitos célebres de conquista e
realização.
O crescimento da consciência nacionalista e a luta pela independência foram fontes
fundamentais de inspiração para a consolidação e o crescimento de literaturas locais e
modernas que foram recebidas no Ocidente sob o nome de pós-coloniais, vinculando a sua
visibilidade às circunstâncias históricas e políticas de seu nascimento.
De acordo com Stuart Hall (1996), devemos olhar o “pós-colonial” não apenas
como uma categoria nacional, mas também como transnacional, referindo-se tanto aos excolonizados quanto aos ex-colonizadores. Esta formulação dos estudos pós-coloniaisfornece
umateoria para pensaratravés da erapós-imperial, depois do fimformal docolonialismo
europeu.
O termo "pós-colonial" não é meramente descritivo ‘desta’ sociedade em vez
‘daquela', ou de 'passado' e 'presente'. Ele relê a "colonização" como parte de um
processo ‘global’ essencialmente transnacional e transcultural - e produz uma
reescrita descentrada, diaspórica ou 'global' de grandes narrativas centradas em
nações imperiais. Portanto, seu valor teórico reside, precisamente, em sua recusa
de ‘aqui’ e ‘lá’, 'passado' e 'presente', 'nacional’ e ‘estrangeiro’. O 'global' aqui
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não significa universal, mas também não é específico de nenhuma nação ou
sociedade (HALL, 1996, p. 247).

Frantz Fanon escreveu, em Pele Negra, Máscaras Brancas (2008), sobrea divisão, a
identidade do sujeito assimilado que se auto-rejeita, que levanta o problema de afirmar uma
identidade negra positiva como uma questão de auto-confrontação, consciência e
resistência. Fanon interpretou o colonialismo como uma doença psicopatológica que
aniquila o sentimento de individualidade do homem colonizado. O antídoto para esta
doença é um sentimento de orgulho e fidelidade às histórias africanas, que iria quebrar a
alienação e a auto-negação. Esta reavaliação positiva do ser de "cor" deve transcender a
inversão dos discursos racistas, caso contrário, o sentimento que faz o sujeito negro
reconhecer as culturas africanas ainda estará preso dentro da lógica doentia que fazia as
pessoas colonizadas desejarem ser brancos e os brancos serem o padrão universal.
O negro quer ser como o branco. Para o negro não há senão um destino. E ele é
branco. Já faz muito tempo que o negro admitiu a superioridade indiscutível do
branco e todos os seus esforços tendem a realizar uma existência branca
(FANON, 2008, p. 188).

Fanon defendia a necessidade de criação de uma literatura nacional para consolidar
o sentimento de consciência nacional e curar a auto-estima ferida do ego colonizado através
do “retorno às raízes ignoradas”.
Para garantir sua salvação, para escapar à supremacia da cultura branca, o
colonizado sente a necessidade de regressar a raízes ignoradas, de se perder, suceda
o que suceder, nesse povo bárbaro. Uma vez que se torna alienado, isto é, o centro
vivo de contradições que ameaçam ser insuperáveis, o colonizado arranca-se do
pântano onde estava arriscado a enterrar-se e impetuosamente, arrebatadamente,
aceita, decide assumir, confirma (FANON, 1968, p. 181).

Seguindo essa mesma linha de resistência, estratégias auto-afirmativas, destinadas a
reavivar heranças culturais pré-coloniais, parecem uma alternativa mais equilibrada para
permitir que as pessoas não-ocidentais se recuperem, consolidem e fortaleçam a sentimento
de identidade coletiva, ligada a uma história, um lugar e uma comunidade.
Desta forma, as sociedades pós-coloniais poderiam nutrir o sentimento de
"pertencimento", compensando uma história traumática de abuso e expropriação provocada
pela diáspora, como afirma Gilroy:
Diáspora é um conceito que problematiza as mecânicas culturais e históricas do
pertencimento. Ela desfaz o poder fundamental do território para determinar a
identidade ao romper a simples sequência de elos entre lugar, localização e
consciência. (...) A palavra diáspora adquiriu um sentido moderno como resultado
de sua imprevista inutilidade aos nacionalismos e imperialismos subalternos do
final do século XIX (GILROY, 2000, p. 123).

Perguntas sobre a construção do gênero, sexualidade e papéis sociais e políticos
relacionados ao conceito de futuro são de grande relevância. O questionamento fundamental
de tais construções também implica o questionamento de padrões de comportamento
dominantes subjacentes e sistemas de valores que estão intimamente ligados com a
transmissão do passado, bem como projetos de futuro.
A política da identidade constitui uma parte crítica do discurso pós-colonial. Depois
de décadas de luta, as questões de identidade permanecem como ponto central para
discussões pós- coloniais. Nesta era de uma crescente forma de pensar e contra a resistência à
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práxis libertadora, os pós-colonialistas são desafiados a fortalecer as suas políticas e
(re)inventar suas ferramentas analíticas de maneiras que podem facilitar a contestação eficaz
das ameaças representadas pelos grupos mais tradicionais. Isso é especialmente verdade em
face da crescente reação e resistência a programas de empoderamento das mulheres e
iniciativas do gênero.
Stuart Hall (2002, p. 7) define essa crise de identidade como um processo que
“desloca as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abala os quadros de
referência”. A suspensão no tempo da maioria dos processos sociais é um dos maiores
problemas dos países pós-coloniais que foram introduzidos na modernidade, com a
descentralização e pluralidade de identificações, sem terem tempo para estabelecer uma
base cultural da sua nação.
Escritores de países que foram colonizados constroem um novo espaço transcultural
na literatura que, segundo Homi Bhabha é:
A intervenção do Terceiro Espaço da enunciação, que torna a estrutura de
significação e referência um processo ambivalente, destrói esse espelho da
representação em que o conhecimento cultural é em geral revelado como um
código integrado, aberto, em expansão. Tal intervenção vai desafiar de forma
bem adequada nossa noção de identidade histórica da cultura como força
homogeneizante, unificadora, autenticada pelo Passado originário mantido vivo
na tradição nacional do Povo. Em outras palavras, a temporalidade disruptiva da
enunciação desloca a narrativa da nação ocidental [...] (BHABHA, 1998, p. 67).

Desde os anos de 1970s, as pesquisas sobre o papel das mulheres nos movimentos
sociais e sobre o impacto da dinâmica de gênero em mobilizações foram multiplicadas em
contextos ocidentais, bem como em contextos não-ocidentais, graças a estudos póscoloniais e ao empenho de ativistas de países do hemisfério sul e pesquisadores feministas.
2. A INVENÇÃO DAS MULHERES
Pensando sobre tais construções sociais, este trabalho tem o objetivo de explorar as
ideias apresentadas pela socióloga nigeriana radicada nos EUA Oyeronke Oyewumi em seu
livro The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender
Discourses, em que ela argumenta que o gênero não tem sido historicamente um princípio
organizador importante ou um assunto de primeira ordem na África. Sua tese central é a de
negar que o gênero é uma categoria social fundamental em todas as culturas.
Com base em sua teoria, este artigo tenta responder às seguintes questões: pode o
gênero, ou mesmo o patriarcado, ser aplicado a culturas não-Euro-Americanas? Podemos
supor que as relações sociais em todas as sociedades estão organizadas em torno da
diferença do sexo biológico? O corpo masculino nas sociedades africanas é visto como
normativo e, portanto, um elo para o exercício do poder? O corpo feminino é
inerentemente subordinado ao corpo
masculino? Quais são as implicações da introdução de uma perspectiva de gênero como um
ponto de partida para a construção de conhecimento sobre as sociedades africanas?
Oyeronke Oyewumi faz uma crítica ao sexismo e racismo ocidentais ao apresentar a
influência das sociedades europeias sobre a sociedade Iorubá como exemplo dos resultados
do colonialismo europeu. Além de argumentar que a narrativa de gênero que domina a
interpretação ocidental do mundo social é um discurso cultural e não pode ser assumido de
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forma acrítica por outras culturas, ela ressalta que a implantação atual do gênero como uma
categoria social universal e atemporal não pode ser dissociada a partir do domínio de
culturas Euro-Americanas no sistema global nem da ideologia do determinismo biológico
que sustenta os sistemas ocidentais de conhecimento. Oyewumi critica os princípios
fundamentais do pensamento feminista ocidental - mulher e sexo/gênero - e argumenta que
estes conceitos básicos vêm da idéia da família nuclear. A ideia de família nuclear é tida
como norma no ocidente e é imposta nas culturas africanas. De acordo com Oyewumi
(2002), a família nuclear é uma família baseada no gênero por excelência. Como uma
família, ela é centrada na esposa subordinada, no marido patriarcal e nas crianças”. Nesta
família, a mulher é apenas uma esposa oprimida e nada mais.
Oyewumi atribui a ideia de diferenças biológicas para a visão da história intelectual
europeia. Privilegiar o visual facilita a ênfase na aparência e em marcadores de diferença
visíveis. A autora oferece uma crítica feminista pós-colonial de dominação ocidental em
estudos africanos, escrevendo, por exemplo, que "apesar de muitos estudos afirmarem o
contrário, o gênero não era um princípio de organização na sociedade Iorubá antes da
colonização pelo Ocidente”.
A relação entre as mulheres africanas e o feminismo é controversa. Nesta relação, a
questão é saber se a irmandade - um mantra assumindo uma opressão comum de todas as
mulheres e significando as relações entre feminismo internacional/intercultural - descreve a
representação simbólica e funcional das mulheres africanas.
A literatura de autoria feminina nas sociedades pós-coloniais apresenta-se como um
processo representativo da história das mulheres, uma ferramenta de denúncia e de quebra
de mitos e preconceitos reforçados pelo discurso patriarcal.
A literatura produzida por mulheres africanas apresenta, na sua maioria, algumas
semelhanças com a produzida por mulheres nos países ditos mais avançados nas questões
de gênero. Percebe-se, que mesmo já tendo ultrapassado algumas das barreiras que as
aprisionavam às funções domésticas, as mulheres continuam à margem, moldadas por
muitos padrões que a sociedade patriarcal legitima como o condicionamento e a tarefa de
gerar filhos, criá-los, educá-los e prepará-los para a vida.
Não é por acaso que a presença de mulheres na literatura canônica oficial é sempre
muito reduzida. Razões culturais e políticas explicam, por exemplo, o modesto número de
textos literários de autoria feminina nos catálogos da maioria das editoras não especializadas
em temas ligados ao feminino.
Em algumas partes do continente africano, muitos fatores podem explicar a chegada tardia
das mulheres à literatura: a dificuldade de acesso à instrução, as tradições seculares que
delegam à mulher as funções relacionadas com a maternidade e com a criação dos filhos e,
certamente, os critérios de seleção utilizados pelos editores. Ainda assim, temos escritoras
como Chimamanda Adichie (Nigéria), Ana Paula Tavares (Angola), Vera Duarte (Cabo
Verde), entre outras, que se destacaram na escrita literária.
De acordo com Signe Arnfred (2002), as sociedades africanas são vistas como
tradicionais e que precisam ser modernizadas e a mulher africana é o 'outro' que precisa ser
domesticado e formatado para se encaixar na modernidade. Assim, o homem é visto como
personagem principal do mundo ocidental, o ponto central para o desenvolvimento. A
mulher ocidental tem lutado para combater a ideia central de que o homem é o ideal de
liberdade e de igualdade de gênero.

1037

Arnfred (2002) argumenta que o feminismo tenta trazer a mulher africana à tona ao
observar que a "ideia geral é de que a subordinação da mulher pertence à tradição e ao
passado, enquanto a emancipação feminina - ou a igualdade de gênero - pertence à
modernidade e ao futuro".
Os africanos têm de acreditar que o corpo feminino é uma desvantagem que tem que
ser trazido mais perto da perfeição, para ser como o do homem. Da mesma forma, de
acordo com Arnfred (2002), as mulheres ocidentais se vêem como sendo melhor do que
mulheres africanas que já foram recrutadas para a opressão patriarcal universal das
mulheres - as mulheres ocidentais oprimidas tornam-se as mulheres oprimidas da África.
Os africanos têm de acreditar que eles são considerados por homens e toda a
sociedade como os outros, o corpo imanente que tem de ser contrastado com a mente
transcendente do homem. O corpo determina o que um ser é de acordo com esta tradição e
os africanos têm que adotá-la - fêmea/macho, preto/branco, beleza, são categorias com base
em corpos. Isto é o que Oyeronke Oyewumi chama de bolsa de estudos ocidental
patriarcalizando a África e ensinando determinismo biológico (Arnfred, 2002).
As contribuições de Oyewumi nos conscientizam sobre o discurso global a respeito
das mulheres como os articulados por feministas ocidentais e interrogam as questões
levantadas pela má interpretação das mulheres africanas pelas feministas americanas negras
e brancas. As implicações do domínio dos homens e mulheres ocidentais na produção de
conhecimento sobre a África também são explorados.
3. GÊNERO E PÓS-COLONIALISMO
A análise Oyeronke Oyewumi avança sobre o mapeamento pós-colonial do Europeu
diferente do que tem sido desenvolvido nas últimas décadas. As categorias de gênero eram
um tipo de 'nova tradição' biológica que o colonialismo europeu institucionalizou nas
cultura Iorubá, bem como em outras culturas.
Para a autora, a 'questão da mulher' é ocidental, e não uma lente através da qual se possa
visualizar a sociedade africana. Ela repensa o gênero como uma construção ocidental, The
Invention of Women oferece uma nova maneira de entender tanto a cultura Iorubá, quanto
as culturas ocidentais. A autora revela uma ideologia do determinismo biológico no coração
das sociais categorias do Ocidente - a ideia de que a biologia fornece a justificativa para
organizar o mundo social. E, no entanto, ela escreve, o conceito de 'mulher', central para
essa ideologia e para os discursos ocidentais sobre gênero, simplesmente não existia na
cultura Iorubá, onde o corpo não era a base de papéis sociais.
Através de capítulos como "Visualizing the Body: Western Theories and African
Subjects," "(Re)constituting the Cosmology and Sociocultural Institutions of Oyo-Yoruba,"
e "Making History, Creating Gender: The Invention of Men and Kings in the Writing of
Oyo Oral Traditions," Oyewumi aponta que a mulher, como uma categoria social, não
existia na sociedade Iorubá no tempo pré-colonial. Ela afirma que o conceito ocidental de
gênero é baseado no corpo, um conceito que nunca surgiu na sociedade Iorubá. Embora a
sociedade Iorubá tenha sido organizada hierarquicamente, essa relação entre os indivíduos
dependia da antiguidade ou da idade e não do gênero.
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De acordo com Oyewumi, o comércio de escravos pelo Atlântico provocou uma
mudança na sociedade Iorubá a partir da estrutura social baseada na idade a uma hierarquia
baseada no gênero. A atmosfera colonial fez a sua entrada na sociedade Iorubá com o
comércio de escravos e não com o Novo Imperialismo do final do século XIX. No período
anterior ao comércio de escravos, a língua Iorubá não possuía palavras específicas de
gênero, não tendo nenhuma referência a palavras como filho, filha, irmão ou irmã. Os nomes
Iorubás também não eram específicas para cada sexo. No entanto, recentes acadêmicos
Iorubás e historiadores familiarizados com a cultura e a língua têm assumido que o sexo
masculino é a norma; seguindo a tradição da língua inglesa/ocidental, eles têm transformado
a história e a cultura Iorubás em uma cultura patriarcal (OYEWUMI, 1997, p. 29-30).
Sua análise mostra a natureza paradoxal de dois pressupostos fundamentais da teoria
feminista: que o gênero é construído socialmente e que a subordinação das mulheres é
universal. O que Oyewumi argumenta, convincentemente, utilizando a sociedade Iorubá
pré-colonial como um estudo de caso, é que, embora o gênero como categoria de análise
funciona para as sociedades e as culturas ocidentais, a mesma teoria analítica não pode ser
aplicada a outras áreas do mundo, a menos que se queira impor teorias ocidentais de gênero
para interpretar outras culturas.
No capítulo intitulado "Colonizing Bodies and Minds: Gender and Colonialism",
Oyewumi discute as maneiras que a estrutura patriarcal colonial alterou as estruturas sociais
e políticas da socidade Iorubá. Antes da colonização, havia chefes do sexo feminino e
funcionários em toda a terra Iorubá mas os britânicos nomearam homens africanos como
chefes para transferir o poder judicial da comunidade para o conselho de chefes do sexo
masculino (OYEWUMI, 1997, p. 124-5). Assim, as mulheres Iorubás emergiram como
uma categoria identificável definida por seu gênero e, em seguida, tornaram-se
subordinadas aos homens.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Teóricos sobre colonização como Frantz Fanon (1986) nos diz que a situação
colonial produz dois tipos de pessoas: o colonizador e o colonizado (também conhecido
como o colono e o nativo), e que o que os diferencia é não só a cor da pele, mas também do
estado de espírito. A autora demonstra repetidamente que em muitos níveis, as questões de
linguagem e tradução são fundamentais para este estudo. As teóricas feministas
ocidentais enfatizaram a importância da linguagem na construção de gênero. No Ocidente
de língua inglesa, as feministas têm mostrado as conexões entre a centralidade do
masculino da língua e o status secundário das mulheres nas suas sociedades,
caracterizando a linguagem é uma instituição social.
De acordo com Oyewumi, o fato é que o termo 'mulheres' foi criado pela sociedade
patriarcal usando um discurso para torná-las o 'outro' e destruir a sua capacidade de manter
a igualdade com os homens em sociedades colonizadas; sendo esta a herança do mundo
pós- colonial, muitas línguas africanas não têm categorias de parentesco específicas do
gênero como irmã e irmão.
A autora nos dá um exemplo: em Iorubá, oba, que significa governante, denota uma
posição social a ser ocupada por um homem ou por uma mulher. Entretanto, na tradução
Ocidental, oba passou a significar 'rei' (OYEWUMI, 1997, p. 30). "Sempre que os
ocidentais veem um trono, eles esperam que um homem esteja sentado sobre ele"
(ARNFRED, 2004, p. 90).
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Desde o período colonial, a maneira na qual a história Iorubá está sendo
reconstituída tem sido um processo de inventar tradições de gênero. Homens e mulheres
foram inventados como categorias sociais e a história é apresentada como sendo dominada
por atores masculinos. Sujeitos do sexo feminino estão praticamente ausentes e onde elas
são reconhecidas, elas são reduzidas a exceções.
Oyewumi conclui que todo o conceito ocidental baseia suas categorias e hierarquias
sobre os modos visuais e distinções binárias: masculino e feminino, brancos e negros,
homossexuais e heterossexuais, etc. De acordo com a autora, o corpo físico é, portanto,
sempre ligado ao corpo social.
Ao discutir os estudos de gênero, o trabalho de Oyewumi tem recebido algumas
críticas sobre sua teoria. Em termos de dinâmicas de poder, pode-se prontamente admitir que
Oyewumi tem o direito de argumentar que a antiguidade é a língua dominante do poder na
cultura Iorubá. No entanto, de acordo com Apusigah (2008), ela está errada ao concluir que
a antiguidade é a única forma de relação de poder e que ela é considerada mais importante
que outras formas de hierarquia.
O pesquisador Bakare-Yusuf (2003) afirma que é necessário examinar as questões
críticas que Oyewumi levanta a respeito da (des)colonização do discurso e se beneficiar da
jabordagem metodológica crítica que ela usa para análise.
O principal aspecto de pontos de vista críticos sobre a teoria de Oyewumi é que
ela oferece uma ameaça para os estudos de gênero e do colonialismo - a simplificação da
diferença.
Apusigah (2008) afirma que os sistemas sociais patriarcais proporcionaram e
continuam a servir como solo fértil para a semeadura e cultivo das sementes do paternalismo
Ocidental em todas as suas manifestações imperialistas e patriarcais.
Em conclusão, depois de analisar a teoria de Oyewumi e seus comentários críticos,
este trabalho apresenta a diversidade de pensamentos, mesmo quando eles parecem ser
contraditórios. É importante considerar que ainda há desigualdade de gênero na maioria das
sociedades, sejam eles um resultado do discurso, idade ou poder. Além disso, pode ser um
erro considerar uma determinada categoria conceitual como pertencente apenas ao Ocidente
e, portanto, inaplicáveis à situação africana. Fazer isso é negar as contribuições culturais,
históricas e intelectuais da África para a Europa e vice-versa.
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ANÁLISE PSICOSSOCIAL DO NARRADOR-PERSONAGEM NA OBRA O
ASSASSINATO DE ROGER ACKROYD, DE AGATHA CHRISTIE
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RESUMO
O trabalho em questão tem por finalidade a análise psicossocial do narrador-personagem Dr. James Sheppard,
pertencente ao romance policial O Assassinato de Roger Ackroyd, publicado em 1926 e escrito pela renomada
Agatha Christie, também conhecida como “The queen of the crime”. Esta obra foi o primeiro grande sucesso da
autora e é considerado um trabalho genuíno, ainda que a solução do mistério tenha sido razão de polêmicas.
Neste estudo, destaca-se como a construção do caráter dos personagens tem poder decisivo e influente sobre o
leitor que se aventura nas obras da autora. Como suporte teórico, nos apoiamos nas ideias de Lukács (2000),
Spence (1992), Massi (2011) e Freud (1937), que nos guiam à ideia de que, assim como nos romances policiais,
há sempre um significado infinito em pequenas coisas.
Palavras-chave: Análise psicossocial. Construção de personagens. Romance policial.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
“A cada homem, seu conhecimento” (CHRISTIE, 2014, p. 95) 372

O assassinato de Roger Ackroyd, ou na publicação original The Murder of Roger
Ackroyd, é um romance policial de Agatha Christie, escrito e publicado em 1926, pela Editora
Collins. Nesta obra nos deparamos com o narrador-personagem Dr. James Sheppard, que
induz o leitor a acompanhar o desenrolar da trama a partir do seu próprio ponto de vista. A
personalidade do narrador-personagem é posta em questão pela sua relevância no livro, pois é
a partir da interação com este ser central da obra que o leitor constrói suas perspectivas sobre
a trama.
A psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento, que estuda o
pensamento e a consciência. Mais precisamente, neste trabalho teremos como foco a análise
da personalidade do narrador-personagem, como foi citado acima. No estudo da psicologia há
um grande número de definições sobre o que é personalidade. Watson (1930, p. 41), propôs
uma interpretação da personalidade que consistiria na “soma total do conhecimento de uma
pessoa”. Para Freud (1953), a personalidade é dividida em id, ego e superego. O id seria
responsável pelo prazer, pela ação irracional e primitiva de cada um de nós. O ego seria o
princípio da realidade, da noção de identificação de nós mesmos e o superego seria a parte
moral de todos os sujeitos.
Entretanto, para Jung (1956), a personalidade é algo muito mais complexo, pois nossa
personalidade estaria dividida em consciência e inconsciência. O ego poderia ser encontrado
na consciência, com a persona ou mascara, que equivale a personalidade pública de alguém,
isto é, a natureza superficial que apresentamos ao mundo exterior. No centro da estrutura
estaria o “eu”, tanto consciência quanto inconsciência, buscando sempre o equilíbrio e a
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integração. Para o autor, toda ação irracional do homem estaria no inconsciente e poderia ser
considerado o lado obscuro de nossas personalidades.
Pensando nisso, buscou-se estudar o lado psicossocial do personagem Dr. James
Sheppard nesse best-seller de Agatha Christie, levantando questionamentos e construindo
hipóteses acerca do caráter do personagem, sua personalidade e o poder decisivo e influente
que o mesmo tem sobre o leitor, que se aventura nesta obra da autora.
2 COMPILAÇÃO DOS FATOS
“Cada um de vocês tem algo a esconder. Então, não estou certo?” (CHRISTIE, 2014, p. 162).

O romance inicia com a narração do próprio narrador-personagem, o médico James
Sheppard, sobre a morte da então viúva Mrs. Ferrars, que faleceu após ingerir uma dose
excessiva de Veronal, um remédio indicado para insônia e que provavelmente fora ingerido
em altas doses pela vítima. A irmã de Sheppard, Caroline, inicia suas especulações sobre o
incidente afirmando que a viúva cometeu suicídio após não suportar a culpa de ter matado o
marido envenenado e ainda diz que a morte da mesma foi justa, uma vez que não completara
nem um ano da morte do marido de Mrs. Ferrars e havia boatos de que a mesma pretendia se
casar com Roger Ackroyd, um senhor rico da pacata vila de King’s Abbot. Caroline é uma
mulher esperta e curiosa, que sabe de todas as fofocas da pequena cidade e isso preocupa
Sheppard. Ele refuta as ideias da irmã e lhe diz para parar de espalhar rumores tão ruins sobre
uma pessoa que acabou de morrer.
Em seguida, o doutor Sheppard cruza com o senhor Roger Ackroyd na rua e percebe
que o mesmo não aparenta estar bem de saúde. Roger Ackroyd pede então para que Dr.
Sheppard compareça na sua casa naquela noite, para que os dois pudessem falar e discutir
problemas sérios e pessoais. Sheppard confirma sua presença e sai para fazer suas consultas.
No final daquela tarde o doutor chega na casa de Ackroyd e é recebido pelo mordomo John
Parker, que o indica o caminho para a sala de espera. Mais adiante, a Mrs. Cecil Ackroyd,
cunhada de Roger Ackroyd, e sua filha Flora entram na sala para fazerem companhia ao
médico. Major Hector Blunt, um amigo íntimo de Roger e Geoffrey Raymond, secretário
pessoal do dono da casa, se reúnem e completam a mesa. O jantar não é agradável, pois Roger
Ackroyd não se concentra em sua própria refeição e tão pouco participa das conversas à mesa.
Seus pensamentos estavam longe e Sheppard sabia muito bem disso.
Após o jantar, os dois seguem para o andar de cima, no escritório de Roger Ackroyd e
o mesmo pede ao mordomo que não seja incomodado em hipótese alguma. Após a saída do
mordomo, Roger se sente à vontade para dividir suas angústias com doutor Sheppard, que
estava curioso para saber o que poderia deixar um senhor tão tranqüilo em estado tão visível
de nervos. Ackroyd confessa que pretendia se casar com Mrs. Ferrars, mas a mesma nunca
aceitava sua proposta, até que na noite anterior Mrs. Ferrars o confidenciou que não poderia
se casar com ele porque tinha a culpa de ter envenenado o marido. Roger ficou em estado de
choque e disse que Mrs. Ferrars também percebeu sua repulsa, mas o mais grave é que
alguém já sabia que ela tinha cometido este crime e durante um ano a havia chantageado,
usurpando seu dinheiro da pior forma possível.
Ele jamais imaginou que Mrs. Ferrars pudesse cometer suicídio, mas prometeu a si
mesmo que vingaria a amada pela chantagem que a mesma sofreu durante anos. Doutor
Sheppard não consegue acreditar na história que o senhor Roger lhe diz e pergunta se ele já
sabe quem é o chantagista. Ackroyd responde que não sabe o nome do sujeito, mas acredita
que Mrs. Ferrars deixou uma carta para ele avisando quem a fez sofrer por tanto tempo. Neste
momento o mordomo chega com um envelope azul nas mãos se desculpando por interromper
a conversa, mas uma carta endereçada ao senhor Roger Ackroyd havia chegado. Ele recolhe o
envelope em suas mãos e identifica a letra de Mrs. Ferrars. Atônito ele pede que doutor
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Sheppard o deixe só, pois a carta foi escrita somente para ele e o conteúdo dela modificaria
toda a sua vida. Sheppard se compadece da dor do pobre senhor e o deixa. Enquanto descia as
escadas ele avisa ao mordomo que Ackroyd queria ficar só e em seguida se retira.
Naquela noite, Sheppard recebe uma ligação anônima avisando que Roger Ackroyd
fora assassinado e sem delongas ele vai direto para a casa do amigo. Chegando à residência
foi recebido pelo mordomo que estranhara seu comportamento. Sheppard pergunta por Roger
e o mordomo diz que ele ainda está no escritório e que ele havia pedido para não ser
incomodado. Sheppard sobe as escadas e arromba a porta do escritório, que estava trancada.
Infelizmente, encontra Roger Ackroyd morto, sentado em sua poltrona, com uma adaga
cravada em seu pescoço. Nada mais se podia fazer para salvá-lo. A polícia foi acionada e o
crime estava no início de ser resolvido.
Todos na casa eram suspeitos, incluindo a governanta Miss Russel, a copeira Ursula
Bourne e o filho adotivo de Roger Ackroyd Rudolph Paton, que foi visto pelas redondezas. A
sobrinha de Roger, Senhorita Flora Ackroyd, entra em contato com um amigo de seu falecido
tio, Hercule Poirot, que intrigado com o caso resolve solucioná-lo. Após várias investigações,
métodos e suposições, Poirot, que durante todo o caso teve o doutor Sheppard ao seu lado lhe
ajudando a desvendar o assassinato, chegou à conclusão de que o novo amigo era o
verdadeiro culpado do crime. Todas as peças do quebra-cabeça guiavam o detetive ao médico,
que foi o primeiro a narrar os fatos do crime, que tinha os álibis perfeitos e que foi o mais
prestativo e observador durante toda a investigação.
3

LITERATURA POLICIAL E PSICANÁLISE
“Eu sou um perito em psicologia. Sei sobre essas coisas” (CHRISTIE, 2014, p. 165).

O romance policial foi, ainda é e sempre será um gênero literário considerado
primordial para o enriquecimento intelectual e para o lazer das pessoas. O romance policial é
caracterizado como fantástico e intrigante. O mistério absurdo ganha graça ao ser desvendado
racionalmente, liberando o espírito de quem o lê e trazendo à tona o reflexo de uma sociedade
corrompida e antiética. Cada elemento compõe o processo da dedução lógica, e esse poder
científico é guiado pelo poder da investigação, conforme fundamenta Massi (2011):
A leitura e a análise desses romances policiais considerados “tradicionais e
clássicos” elucidaram as características recorrentes nesse tipo de texto: há um crime
de autoria desconhecida, um criminoso com motivos peculiares para assassinar e um
detetive profissional, encarregado de encontrar a identidade desse criminoso e
entregá-lo a polícia ou a justiça, para que receba a devida punição. O romance
policial busca o reestabelecimento da ordem social que o criminoso transgrediu ao
realizar seus crimes. A função do detetive é recuperar a paz para a sociedade
(MASSI, 2011, p. 14).

A construção das narrativas deve ser produzida de uma forma que prenda o leitor na
trama, mas que não o aterrorize ao ponto de fazê-lo cessar a leitura, mas sim cativá-lo e
persuadi-lo a desenvolver suas próprias ideias e suposições, como afirma Massi(2011) ao
dizer que a narrativa policial deve despertar no leitor a paixão do medo, sem que seja
necessário apelar para o horror, para a violência ou para a brutalidade, ou seja, o escritor de
um romance policial deve ter o equilíbrio e o bom senso na criação do núcleo central da obra,
pois é justamente isso que o fará ter sucesso, ou não, no conto policial.
Quando citamos os personagens contemporâneos Agatha Christie e Freud muitas
semelhanças surgem imediatamente. Ambos estão imersos na atividade profissional da
resolução de mistérios (um ficcional e o outro real), ambos realizaram tal tarefa utilizando
princípios semelhantes: confiança na razão, atenção a importância conferida aos pequenos
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detalhes, revelação do sentido oculto em aparências desconexas e a justificação límpida e
persuasiva de suas conclusões. A partir desta reflexão é possível dizer que muito da
psicanálise pode ser encontrado nas literaturas policiais e que alguns autores, como Celso
Gutfreind, Lacan e Dunker consideram a psicanálise como uma literatura que narra as
experiências reais do ser humano.
Para que haja a solução de um caso nos contos policiais, o culpado deve ser
encontrado mediante deduções lógicas e não por acidente, coincidência ou confissão, a qual
não tenha sido levado forçosamente Massi (2011), assim como na psicanálise, as justificativas
para os atos dos indivíduos se dá de forma racional e analítica. A metáfora, usada por Freud
(1937), de que no tratamento analítico é necessário encontrar as peças e montar o quebracabeça de nossas histórias, de tal forma que todos os elementos se reúnam na figura da
verdade, pode ser também usado na construção dos romances policiais. Freud e Agatha
Christie são exemplos de um tempo em que o método se ligava indissociavelmente ao seu
praticante na construção de uma experiência.
Como muito bem pontuou Todorov (1980), o romance policial é arquitetado “pela
relação problemática entre duas histórias: a história do crime, ausente, e a história da
investigação, presente, cuja única justificativa está em nos fazer descobrir a primeira
história”. O romance se desencadeia a partir da produção de suspeitas, conflitos,
transformações e pistas que o autor apresenta ao texto. A leitura do livro se apresenta então
como um jogo psicológico que almeja testar as capacidades intelectuais do leitor e fazê-lo
produzir sua própria visão de cada caso.
Mas produzir uma relação entre romances policiais e a investigação psicanalítica não é
algo que seja aceito por todos. Spence (1992), por exemplo, afirma que o psicanalista
seleciona fatos, valoriza evidências, descarta suposições e anota suas especulações a fim de
chegar a uma conclusão plausível sobre uma determinada circunstância. Se tudo isso for
certo, ele estaria admitindo que a psicanálise é no fundo um gênero literário e que ela deve,
consequentemente, abandonar as pretensões de se fixar como uma ciência que busca a
investigação da verdade.
O trabalho em questão não tem como objetivo alimentar tais discussões, mas sim
colocar em foco a análise psicossocial do narrador personagem James Sheppard, que durante
todo o desenvolvimento da trama, nos guiou a uma visão pessoal dos fatos, mostrando como
simples é manipular informações e levar o leitor a tirar conclusões de acordo com a
perspectiva de quem narra a história.
4

JUNTANDO O QUEBRA-CABEÇA

“Sim – concordou Poirot. – Uma mera bagatela, mas, se ele não tivesse estado na
sala de bilhar, quem sabe? Afinal, tantos crimes foram cometidos por muito menos
do que quinhentas libras. Tudo depende de que soma é suficiente para quebrar um
homem” (CHRISTIE, 2014, p. 188-189).

A construção do personagem de uma obra literária, seja ela de que gênero for, é de
suma importância para o desenvolvimento da mesma. Cada personagem possui uma
identidade que os diferencia dos demais, que os qualificam entre vilões e heróis e que os
possibilitarão a aceitação, ou não, do leitor. Lukács (2000) entende que um gênero literário
não é meramente o resultado da inventividade de autores ou de uma evolução isolada de
forma, e sim um produto, um resultado de formas sociais de produção e de consumo de um
dado momento histórico. Agatha Christie soube desenvolver muito bem este aspecto de sua
escrita e na obra O assassinato de Roger Ackroyd ela focou primordialmente na narrativa, que
abraça o ponto de vista do narrador e enaltece as funções que o mesmo exerce em uma
história: guiar o leitor. Veja como Christie inicia sua obra:
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Mrs. Ferrars morrera na noite de 16 para 17 de setembro, uma quinta-feira.
Mandaram me buscar às 8 horas da manhã da sexta-feira, 17. Não havia nada mais a
ser feito. Ela estava morta fazia algumas horas (CRHISTIE, 2014,p. 9).

Com esta introdução o leitor já se prepara para acompanhar a história a partir do ponto
de vista do narrador-personagem e a se basear em suas observações. Massi (2011) já
constatara que o leitor deve se identificar com os personagens e reconhecer os valores,
costumes, hábitos da sociedade em que vivem no livro que lêem. No livro, James Sheppard
faz menção aos hábitos da irmã, Caroline Sheppard, que é descrita como uma solteirona de
mais de 40 anos, fofoqueira e astuta. Provavelmente, esta construção da personagem por parte
de Agatha Christie tenha sido em função de aproximar o leitor da vida cotidiana do narrador
personagem e assim sentir empatia por ele. Num fragmento do texto, quando Dr. Sheppard
conversa com a irmã sobre a morte de Mrs. Ferrars, conseguimos perceber isso:
[...]Era justamente essa última característica que me causava essa angústia e
indecisão. O que eu dissesse a Caroline nesse momento com relação á causa da
morte de Mrs. Ferrars se tornaria de conhecimento público por toda a cidade num
espaço de tempo de meia hora (CHRISTIE, 2014, p. 10).

Percebe-se também o uso constante de reflexões por parte do narrador-personagem
James Sheppard, como se suas filosofias e observações também fossem as filosofias e
observações do leitor, porém, isso é justificável, uma vez que em qualquer história, seja ela
fictícia ou não, o narrador dispõe de maiores possibilidades que o mostrar. O romance conjuga
essas duas opções técnicas, subordinando a segunda à primeira. Podemos observar isto na
passagem que se segue, quando Dr. Sheppard caminhava pela vila, pensando ainda sobre o
falecimento de Mrs. Ferrars:
Revolvendo esses e outros diversos assuntos em minha mente, cumpri minha ronda
de forma mecânica. Eu não tinha nenhum caso em especial para cuidar, o que foi
talvez bom, pois meus pensamentos retornavam continuamente ao mistério da morte
de Mrs. Ferrars. Teria ela acabado com a própria vida? Claro que, se tivesse feito
isso, não teria deixado um bilhete para explicar o que tinha feito? As mulheres, em
minha experiência, se decidem cometer suicídio, em geral, querem revelar o estado
mental que as levou à ação fatal. Elas ambicionam a publicidade (CHRISTIE, 2014,
p.18).

Só percebemos o desencadear da personalidade do narrador-personagem no decorrer
da narrativa, quando o mesmo se depara com situações nada usuais. A forma como o narrador
percebe as ações que o rodeiam é de extrema importância para que o leitor possa chegar à
conclusão em quem e no que acreditar. Quando Dr. Sheppard se encontra com o senhor Roger
Ackroyd e o mesmo lhe revela fatos íntimos de sua relação com Mrs. Ferrars podemos
acompanhar na narrativa a curiosidade do narrador sobre a história:
–Sim – ele continuou em uma voz baixa e monótona – ela confessou tudo. Parece
que uma pessoa estava a par do que aconteceu, desde o início – e a chantageava em
altas somas. Foi a pressão causada por isso que quase a enlouqueceu (CHRISTIE,
2014, p.50).

Na sequência desse diálogo, Roger Ackroyd começa a mostrar indícios de que
procurará vingar Mrs. Ferrars e ir atrás do chantagista que a levou a tantos extremos, e os
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conselhos de Dr. Sheppard, nas citações a seguir mostram o quanto o mesmo estava
preocupado com o desenrolar dos fatos:
–Entendo – disse devagar. –Você quer descobrir quem é ele? Isso vai gerar muita
publicidade, você sabe. // –Concordo com você que o vilão deve ser punido, mas o
custo deve ser levado em conta (CHRISTIE, 2014, p.50).

O importante nas citações acima é perceber as mensagens subliminares que podem ser
contidas em frases e fragmentos de um texto, pois como afirma Bakhtin (1997), todo bom
escritor se agarra a uma boa narração usando e abusando do poder da linguagem:
[...]em todo enunciado, contanto que o examinemos com apuro, levando em conta as
condições concretas da comunicação verbal, descobriremos as palavras do outro
ocultas, ou semiocultas e com graus diferentes de alteridade (BAKHTIN, 1997, p.
318).

Para Bakhtin (1997), o significado está em algum lugar no extremo, compartilhado e
múltiplo. Cada um pode significar o que diz, mas só indiretamente, com palavras que são
tomadas de significação. A próxima citação reforça tal tese:
Ackroyd, com o dedo sobre a página para virá-la, pausou. // Sheppard, perdoe-me,
mas eu devo ler isto sozinho – disse emocionado. –Foi escrito para mim, e apenas
para mim. // Ele enfiou a carta no envelope e colocou-o sobre a mesa. // -Mais tarde,
quando eu estiver sozinho. // -Não – gritei impulsivamente -, leia agora. // Ackroyd
balançou a cabeça. // -Não, prefiro esperar. // Mas por alguma razão obscura para
mim, continuei a insistir com ele. // -Leia, pelo menos o nome do homem – eu disse
(CHRISTIE, 2014, p. 53-54).

Um leitor atento se questionaria o porquê de Dr. Sheppard se mostrar tão preocupado
com o conteúdo existente na carta. Existem significações escondidas nesta pequena conversa
entre Roger Ackroyd e Sheppard. Há sempre um significado infinito em pequenas coisas.
Já é evidente, a partir das discussões que se seguem, que James Sheppard não é um
narrador-personagem comum. Ele esconde segredos, parece sempre estar distante dos fatos,
mesmo que presencie todos e nas muitas conversas que teve com o detetive Hercule Poirot,
deixou pistas de suas verdadeiras intenções. Segundo Luckács (2000), os personagens se
complementam em seus diálogos, e se enxergam um no outro, pois entre eles há sempre uma
relação de interdependência:
Cada personagem que aparece [na epopéia] está à mesma distância da essência, do
suporte universal, e, portanto, em suas raízes mais profundas, todos são aparentados
uns aos outros; todos compreendem-se mutuamente, pois todos falam a mesma
língua, todos guardam uma confiança mútua, ainda que como inimigos mortais, pois
todos convergem do mesmo modo ao mesmo centro e se movem no mesmo plano de
uma existência que é essencialmente a mesma (LUKÁCS, 200, p. 42).

Outra passagem do livro que justifica as ideias de Lukács (2000) pode ser observada a
seguir, quando Poirot e Sheppard se encontram na cena do crime, no escritório de Roger
Ackroyd:
Se estas paredes pudessem falar – murmurei. // Poirot balançou a cabeça. // -Uma
língua não é o suficiente – ele disse – Elas teriam de ter olhos e ouvidos também.
Mas não tenha tanta certeza de que estas coisas inanimadas - ele tocou o topo da
estante ao falar – sejam sempre mudas. Elas falam comigo algumas vezes – cadeiras,
mesas -, elas têm suas mensagens (CHRISTIE, 2014, p. 103).
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A narrativa dialoga constantemente com a descrição e com o discurso que faz parte do
processo de narrar. Em O assassinato de Roger Ackroyd, o narrador personagem sabe como
desenvolver sua trama e usa dessa artimanha para tentar se manter neutro durante as
investigações. Toda palavra é bem pensada e bem dita, cada movimento muito bem
articulado, tendo como objetivo mascarar aos olhos do leitor as verdades escondidas em suas
ações. Podemos chamar tudo isso de um “processo de alienação”, e Adorno (2003) nos sugere
que este processo nada mais é do que a beleza existente no romance policial:
[...] a própria alienação torna-se um meio estético para o romance. Pois quanto mais
se alienam uns dos outros os homens, os indivíduos e as coletividades, tanto mais
enigmáticos eles se tornam uns para os outros. O impulso característico do romance,
a tentativa de decifrar o enigma da vida exterior, converte-se no esforço de captar a
essência (ADORNO, 2003, p. 58).

O próximo fragmento do livro apresenta uma conversa entre Poirot e Sheppard, onde o
detetive instiga o médico a confessar suas reais intenções. O detetive brinca com o
psicológico do amigo:
Eu sou um perito em psicologia. Sei sobre essas coisas. // –Eu gostaria que me
dissesse – explodi – o que você realmente acha de tudo isso? // –Você gostaria de
saber? // –Sim. // –Você viu o que eu vi. Nossas ideias não deveriam ser as mesmas?
(CHRISTIE, 2014, p.165).

Finalmente, estamos nos aproximando dos fatos que irão revelar as verdadeiras
intenções do narrador-personagem, entretanto, ainda se mostra importante exaltarmos como
este mesmo narrador se mantém firme em suas convicções a partir das tensões criadas e
especuladas no decorrer da obra. Salvatore D’Onofrio (2000) pincela as características de
cada narrativa ficcional e a partir de suas explanações chegamos à conclusão de que nosso
Doutor Sheppard é um narrador protagonista, que se agarra ao uso das faculdades psíquicas
para persuadir o leitor do livro:
A nosso ver, três filões da narrativa ficcional podem ser detectados: a)as narrativas
voltadas para os problemas sociais do mundo moderno, estritamente ligadas à
corrente realista, com várias modalidades de descrição do social e sem o pretenso
cientificismo do Naturalismo; b)as narrativas preocupadas com o mundo subjetivo
do protagonista, influenciadas pelo romance psicológico de Dostoievski e pelas
doutrinas psicanalistas: são os romances de tensão interiorizada; c)as narrativas com
tendência a renovar o gênero literário, experimentando novas fórmulas de estrutura
e novos padrões lingüísticos: são os romances de !tensão transfigurada” que, antes
de transpor a realidade social ou psíquica, tentam construir uma nova realidade,
recorrendo a padrões míticos (D’ONOFRIO, 2000, p. 430).

Na passagem a seguir, observamos as filosofias do Dr. Sheppard sobre os últimos
acontecimentos que giram em torno do assassinato de Roger Ackroyd. Aqui, ele conclui que o
detetive Poirot já traçou sua linha de raciocínio e que provavelmente, já tem uma pista de
quem é o culpado:
Porém, depois de segunda-feira, nossos caminhos se divergiram. Poirot estava
ocupado por conta própria. Eu sabia o que ele estava fazendo porque em King’s
Abbot você acaba sabendo de tudo, mas ele não me confidenciava mais nada em
primeira mão. E eu também tinha minhas próprias preocupações (CHRISTIE, 2014,
p. 171).

O que mais nos encanta e nos fascina nos romances policiais é o desfecho
inimaginável em que na maioria das vezes um crime pode ser conduzido. Para Schiller
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(1991), toda grande obra deve ser finalizada com distinção, o efeito final tem que ser mais do
que especial, deve ser espetacular, com o objetivo de atingir e até mesmo superar as
expectativas do leitor:
O verdadeiro segredo da arte do mestre consiste em destruir o conteúdo pela forma;
e quanto mais magnificente, ambicioso e sedutor é o conteúdo em si, quanto mais
seu efeito o coloca em primeiro plano, ou quanto mais o espectador tende a deixarse levar pelo conteúdo, tato maior é o triunfo da arte, que desloca o conteúdo e
estabelece seu domínio sobre ele (SCHILLER, 1991, s.p.).

Tal supremacia citada pelos autores acima pode ser apreciada na forma como o
detetive Poirot descreve a ação do assassino para James Sheppard e sua irmã Caroline. Em
nenhum momento ele anuncia quem é o verdadeiro culpado, mas a forma como o descreve, a
beleza da reflexão já deixa em destaque a personalidade e a identidade do culpado:
Vamos considerar um homem, um homem muito comum. Um homem sem nenhuma
intenção de assassinato em seu coração. Há nele, em algum lugar, um traço de
fraqueza, profundo, que nunca foi ativado, até então. Talvez nunca seja, e se assim
for ele irá para o túmulo honrado e respeitado por todos. Mas vamos imaginar que
algo se passa. Ele está em dificuldades, ou nem isso talvez. Ele pode tropeçar por
acaso em um segredo, um segredo de vida ou morte para alguém. E seu primeiro
impulso será expor isso, cumprir seu dever como cidadão honesto. E então o traço
de fraqueza se manifesta. Aqui está uma oportunidade de faturar uma grande
quantidade de dinheiro. Ele quer dinheiro, o deseja, e é tão fácil. Ele não precisa
fazer nada por ele, a não ser ficar em silêncio. Isso é o início. O desejo por dinheiro
aumenta. Ele tem que ter mais, e mais! Ele está inebriado pela mina de ouro que se
abriu diante dele. Ele fica ganancioso. E na sua ganância ele ultrapassa assim
mesmo. É possível pressionar um homem até quando quiser, mas uma mulher não se
deve pressionar demais. Pois a mulher tem no coração um grande desejo de falar a
verdade (CHRISTIE, 2014,p.219).

E na narrativa, o detetive Hercule Poirot ainda vai além, incitando ainda mais a
verdade e buscando a redenção do assassino:
O homem de quem estamos falando arriscava ser exposto. E ele não é mais o mesmo
homem que foi, digamos, há um ano. Sua fibra moral está debilitada. Ele está
desesperado. Ele está lutando uma batalha perdida, e ele está preparado para pegar
qualquer meio que esteja a seu alcance, pois exposição significa sua ruína. E então, a
adaga ataca! (CHRISTIE, 2014, p. 220).

Concluímos com esta reflexão do personagem, que busca, de uma forma discreta,
levar o nosso narrador-personagem a confessar. Como afirma Massi (2011), no romance
policial, essa purificação ocorre com a resolução do crime, a solução do drama, que cessa a
angústia do leitor, dos personagens do enredo e, inclusive do próprio detetive, que trabalha
arduamente com o objetivo de eliminá-la.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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“O sábio não se compromete” (CHRISTIE, 2014, p. 213).

Toda a narrativa de James Sheppard pode ser definida como a representação de um
acontecimento ou de uma série de acontecimentos; neste caso, o assassinato de Roger
Ackroyd. O que talvez não fosse possível em uma primeira leitura deste livro foi perceber
como uma boa história, e bem contada, pode influenciar a mente de quem lê. O leitor, durante
toda a obra, tem seus olhos mascarados por aquele que precisamente é o ser central da
narrativa. Agatha Christie brincou, e de forma excepcional, com esta característica humana,
de ser persuadido e manipulado tão facilmente. James Sheppard desde o princípio era o
assassino de Roger Ackroyd, mas a filiação que o leitor cria com o narrador-personagem
impossibilita o mesmo de chegar a tal conclusão. Observemos então a parte final do livro, em
que Dr. Sheppard já não tem saída, a não ser confessar:
Suponho que eu tinha a intenção de assassiná-lo o tempo todo. Assim que soube da
morte de Mrs. Ferrars, convenci-me de que ela teria contado alguma coisa a ele
antes de morrer. Quando o encontrei e ele estava tão agitado, eu pensei que talvez já
soubesse da verdade, mas que ele não podia acreditar nela, e me daria a chance de
refutar. Fico muito satisfeito comigo mesmo, como escritor. O que poderia ser
melhor, por exemplo, do que o seguinte trecho: “A carta fora trazida às 20h49. Eram
apenas 20h50 quando eu o deixei, com a carta ainda por ler. Hesitei com a mão na
maçaneta, olhando para trás e me perguntando se tinha deixado alguma coisa por
fazer” (CHRISTIE, 2014,p. 306).

Aqui já não é preciso fingir ou manipular o leitor sobre sua real personalidade e sobre
suas reais intenções. Neste momento, o narrador-personagem confessa suas ações e caminha
para a redenção, para a admissão de sua culpa e responsabilidade por seus atos:
Não gostaria que Caroline soubesse. Ela gosta de mim, e, também, ela é orgulhosa...
Minha morte será uma tristeza para ela, mas tristeza passa... // Quando eu tiver
terminado de escrever, fecharei todo este manuscrito em um envelope e o
endereçarei a Poirot. // E então, o que será? Veronal? Haveria um tipo de justiça
poética. Não que eu tenha qualquer responsabilidade pela morte de Mrs. Ferrars. Foi
a conseqüência direta de seus atos. Não sinto pena dela. // Não sinto pena de mim
mesmo. // Então que seja Veronal. // Mas eu gostaria que Hercule Poirot não tivesse
nunca se aposentado e vindo para cá cultivar abobrinhas (CHRISTIE, 2014, p. 307308).

O assassinato de Roger Ackroyd foi o primeiro grande sucesso da renomada
Agatha Christie, e supormos que em parte, esse sucesso se deu pela forma clara, objetiva e
persuasiva que a autora explorou em sua obra as características psicossociais de cada um de
nós.
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“ROSA DAS ROSAS Y FROR DAS FRORES, DONA DAS DONAS,
SENHOR DAS SENHORES”: O AMOR CORTÊS E A RETÓRICA
MEDIEVAL
Prof. Dr. Marcus Baccega (UFMA)373
RESUMO: Esta comunicação pretende rediscutir o tema, tradicionalmente estudado pela Teoria Literária, do
amor cortês e da Lírica Trovadoresca à luz da Retórica medieval. Trata-se de aportar aos estudos acerca da
cultura escrita medieval e seus modos poemáticos mais célebres, as cantigas líricas (de amor e amigo, essa
última presente na tradição galego-portuguesa) e as cantigas satíricas (de escárnio e maldizer) as recentes
contribuições do Rhetoric Turn dos anos 1990. Para tal intento, a análise se concentrará em aspectos formais e
retórico-disciplinares subjacentes ao primeiro registro escrito em língua galego-portuguesa, já singularizada em
referência a outros dialéticos do romanço ibérico, a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia (1189 ou
1198), atribuída a Paio Soares de Taveirós.
Palavras-Chave: Trovadorismo, Amor Cortês, Retórica.

O intuito desta breve intervenção será, insistindo outra vez em uma hipótese heurística
que já há algum tempo nos fascina, é propor um novo viés de problematização do jogo e da
liturgia da vivência palaciana da nobreza feudal em seu lento processo de curialização,
denominados e autorrepresentados, já em sua época, como amor cortês. Com fulcro na
Retórica e sua recente recuperação como campo de estudos e problematização, pensando-se a
mesmo como parte de uma dimensão discursiva mais ampla, o campo da comunicação374,
propõe aqui uma releitura de uma célebre cantiga de amor, a Cantiga da Ribeirinha ou
Canção da Guarvaia. Trata-se do primeiro texto poético escrito em português, datado de
1189 ou 1198, sendo seu “autor” o vassalo enamorado Paio Soares de Taveirós. Sua
compilação se deu em um português ainda muito similar à fonte galego-portuguesa em que a
Lírica Trovadoresca ibérica foi composta.
Com efeito, analisar um gênero escrito constituído no período centro-medieval como
uma cantiga de amor sob o prisma da Retórica implica dois movimentos paralelos.
Compreender não apenas o Rhetoric Turn ou “giro retórico” nas Ciências Humanas desde os
anos 1990, mas, de igual modo, as concepções sobre a Ars Rhetorica que os eruditos
medievais herdaram do Mundo Clássico. Portanto, trata-se de articular estes dois momentos
históricos da experiência escrita do Ocidente em uma gramática histórica fundamentada nas
noções de persuasão, de discurso disciplinar e de forja de um habitus (Pierre Bourdieu)
cortesão.
A Lírica Trovadoresca ibérica produziu, no referente a uma lírica amorosa, cantigas de
amor de influência provençal e cantigas de amigo, uma criação propriamente galegoportuguesa, com possível parentesco com canções Habib árabes, trazidas para a Península
Hispânica e lá acalentadas desde 711 da Era Comum, com a penetração árabe. Paralela e
entrecruzadamente, havia as cantigas satíricas de escárnio e maldizer, por meio das quais os
vícios e, por via transversa, as virtudes da sociedade cristã centro-medieval eram criticados
aqueles e reiteradas aqueles. Discutiremos, a partir da Cantiga da Ribeirinha, o gênero das
cantigas amorosas. Caracterizá-lo como gênero retórico-poético, alternativamente à noção
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tradicional de gênero literário, pressupõe uma breve caracterização do campo da Retórica,
fundamentado na dimensão semiológica da Pragmática.
Os estudos retóricos, desenvolvidos pela Filosofia da Linguagem, a Filosofia
Analítica, a Análise do Discurso e a Lógica contemporâneas, com o suporte dos trabalhos de
Teoria Literária, procuram evidenciar a necessidade de uma nova arquitetura analítica para a
compreensão do campo – essencialmente histórico – da comunicação. Se é verdade, como
ensina Umberto Eco em seu Tratado Geral de Semiótica (1975), que a Semiótica – que aqui
tratamos sob o nome de tradição francesa, Semiologia, precisamente para enfatizar a presença
de um logos prático estruturante do campo – não é uma disciplina, mas um campo
pluridimensional,375 a Retórica corresponde a uma transmutação estrutural desse mesmo
campo.
A Linguística e a própria Semiologia, em uma perspectiva analítica mais tradicional e
ainda vinculada aos estudos clássicos de Ferdinand de Saussure (Curso de Linguística Geral,
1916), Louis Hjelmslev (Prolegômenos a uma Teoria da Linguagem, 1943), Algirdas Julius
Greimas (Análise do Discurso em Ciências Sociais, 1979), dentre outros, privilegiava as
dimensões sintática e semântica da arquitetura discursiva. Ainda dentro deste espectro
teórico-metodológico da Semiologia, o lógico estadunidense Charles Sanders Pierce
preocupa-se em estudar, com maior densidade, a lógica pragmática.
Como definiu este autor nos ensaios coligidos em sua Antologia Filosófica, a sintaxe é
o nível semiótico em que os signos se articulam a outros signos, estruturando um primeiro
nível da gramática do discurso, podendo engendrar paradigmas ou sintagmas. A semântica é,
por excelência, a dimensão dos sentidos, ou seja, aquela em que os signos articulam-se a seus
significados. Por fim, a pragmática, esfera de relação entre os signos (representamen) e seus
usuários linguístico-comunicacionais históricos (interpretante), também foi designada por
Pierce como Retórica Pura. 376 Como o pensador estadunidense nos sugere, a dimensão
retórica/pragmática do discurso, do ato de fala enquanto situação histórica complexa e
concreta, é a chave para a compreensão de sua gramática total. Tal é a condição de
possibilidade para uma análise sistêmica que não renuncie à totalidade, não desmembre os
campos semiológicos conjugados da sintaxe, semântica e pragmática.377
Neste sentido, qualificar a Pragmática como locus, por excelência, da Retórica, incita
a reestrutura desta gramática sob um sintagma cujo núcleo de sentido seja a ação
comunicativa concreta, o ato de fala enquanto discurso regrado e determinado, a relação
signo-usuário/intérprete. Rigorosamente, ademais, sequer haveria possibilidade de analisar as
dimensões sintática e semântica sem a compreensão da historicidade de uma rede discursiva,
haja vista que os sentidos são construídos e modalizados pelos falantes na concretude do ato
de fala. Assim, a sintaxe e a semântica são construídas a partir da pragmática comunicacional.
O discurso, como jogo lógico entre interlocutores, não é mero instrumento de expressão de
conteúdos prévios, mas – muito mais que isso – uma instância de instauração histórica de
significados.
Na atualidade, os estudos retóricos têm sido bastante desenvolvidos a partir de
referências já canônicas, principalmente Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, ambos
professores da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica.
Este breve epítome acerca da semasiologia do campo retórico permite-nos, agora,
conceber o roman medieval, bem como as novelas de cavalaria propriamente ditas, dos
séculos XIV, XV e XVI, a partir de uma chave retórica. Para tanto, impende definir o que é
um gênero retórico, ou retórico-poético, como sugere Alcir Pécora (UNICAMP) em Máquina
ECO, Umberto. Tratado Geral de Semiótica. Trad. Antônio de Pádua Danesi e Gilson Cesar Cardoso de
Souza. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 09.
376
Cf. PIERCE, Charles Sanders. Semiótica e Filosofia. Textos escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1972, pp. 92-97.
377
Cf. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. Cit, p. X.
375
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de Gêneros (2001). Convém, antes, assinalar que o campo da ação discursiva, da Retórica, é a
dimensão social dos conflitos, das controvérsias e do contraditório, que se desenham em torno
de uma questão disputada em seu sentido, validade e eficácia.
Para efeitos heurísticos, considera-se aqui gênero retórico um conjunto articulado de
convenções textuais, estilísticas e formais que se propõem ao convencimento ou persuasão de
um público destinatário, um auditório. Ao efetivar esse discurso persuasivo, todo gênero
retórico mobiliza uma tópica, ou seja, um conjunto de topoi, lugares-comuns típicos e
adequados às convenções que definem seu decoro, e que se expressam concretamente por
meio de tropos ou figuras de linguagem recorrentes em seus textos.378
Como explica, na área, atualmente bastante explorada, da Semiologia do Direito,
Tércio Sampaio Ferraz Júnior (USP):
Os topoi devem ser entendidos como fórmulas de procura, no sentido
de que eles servem de orientação prática na elaboração das estratégias.
São os topoi e os repertórios de topoi que se revelam para os
participantes da discussão na determinação mesma da questão, que
organizam e delimitam o alcance das estratégias. Assim, por exemplo,
um procedimento estratégico como o da substituição de uma situação
objetiva por outra subjetiva, com o fito de se possibilitar a
reformulação de um problema inicial, ocorre em função de uma
série de topoi, formas vigentes da experiência (social, política,
econômica, artística, etc.), acentuando-se certas peculiaridades,
diferenças entre umas e outras, ou procurando-se um certo
consenso com respeito às representações do real, pela
institucionalização de determinadas formas vivenciais (costumes,
valores, modos de percepção, etc...) (Grifo nosso).379

A seleção destes motivos retóricos para a constituição do ato de fala dialógico, como
se evidenciou na citação acima, é processual, dando-se, afinal, na própria fala, no próprio ato
comunicativo concreto. Neste sentido, o caráter tópico da disputa retórica enseja sua
historicidade, vale dizer, a pragmática é a dimensão semiológica da densidade, o que nos
permite ratificar a asserção de Antonio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere (1926-1937)
acerca do caráter histórico e convencional das verdades pactuadas nas disputas de ideias,
representações, ideologias, pela tentativa de fazer-se hegemônicas em determinado contexto
espaço-temporal.380
O historiador francês Alain Boureau salienta a tal respeito, oportunamente:
Dever-se-á renunciar a toda visão de conjunto, a toda descrição em
termos de gênero? Sim, se nos filiarmos a critérios formais. Não, se
passarmos das limitações literárias, aqui muito frágeis ou nulas, às
determinações fortes, construídas pelo uso, pelas atitudes de narração
e pelas modalidades da crença ou da adesão (tradução nossa).381

378

Cf. PÉCORA, Alcir. Máquina de Gêneros. Novamente descoberta e aplicada a Castiglione, Della Casa,
Nóbrega, Camões, Vieira, La Rochefoucauld, Gonzaga, Silva Alvarenga e Bocage. São Paulo: EDUSP, 2001, p.
12.
379
Cf. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. Cit, p. 23.
380
Cf. GRAMSCI, Antonio. “Quaderno 13”. In: Quaderni del Carcere. Edizione critica dell’Instituto Gramsci, a
cura di Valentino Gerratana. Torino: Einaudi, 2007.
381
Devra-t-on renoncer à toute vue d’ensemble, à toute description en terme de genre? Oui, si l’on s’en tient à de
critères formels. Non, si l’on passe des contraintes littéraires, ici fort faibles ou nulles, à des déterminations
fortes construites par l’usage, les attitudes de narration et les modalités de la croyance ou de l’adhésion. Cf.
BOUREAU, Alain. L’événement sans fin. Récit et christianisme au Moyen Âge. Paris: Les Belles Lettres, 2004.,
p. 19.

1054

As cantigas de amor cumprem papel nada menos que central na consolidação da
fidelidade e da solidariedade feudovassálicas que delineiam os contornos do ethos da
cavalaria medieval. A coita amorosa e a idealização da mulher, índices da impossibilidade de
consumação carnal de um amor idealizado, consignam a liturgia palaciana do fin’amor, de
acordo com escritos canônicos como o Tractatus de Amore (c. 1184), de André, o Capelão,
clérigo e conviva da corte de Filipe Augusto de França (1180-1223).
Por meio de tal escrito, em consonância com as Leys d’Amor (1356) de Guilhem
Molinier, instaura-se uma verdadeira Ars Amatoria medieval, pela qual se estatui e veicula
um código de ética e disciplina e se engendra um imaginário. O mesmo, fundamento ideal do
contrato feudal e da vedação da felonia, viu-se disseminado por sua leitura a voz alta nas
cortes principescas e senhoriais da Idade Média Central. Esses escritos são expressivos do
auge do processo de singularização social da aristocracia guerreira, como também de um
correspondente intento de disciplinarização por parte do clero, tendente a tornar os cavaleiros
em Milites Christi.382
Mas tanto a normatização das condutas dos cavaleiros, tendente a torná-los Milites
Christi, ou heróis castos, no mínimo continentes, em nome da fé ortodoxa, elaborada e
veiculada pela Igreja Cristã, como o amor cortês enquanto jogo estilizado de adensamento e
ritualização das relações feudovassálicas, ocuparam posição notável na abordagem das
narrativas cavaleirescas. Há dois projetos político-ideológicos em disputa, duas instância de
enunciação e poder que disputam hegemonia de sentido nas formações sociais do Ocidente
medieval.
São dois projetos cristológicos colossais, que visavam a erigir uma Respublica
Chistiana, polarizada na figura do Papa como Vicarius Dei, no caso da Reforma Pontifical e
seu anelo de construir uma Teocracia Pontifícia e, por outro lado, na pessoa do Sacro
Imperador dos Romanos como legítimo representante, presentificador sacramental de Cristo
na história deste mundo, Isto, evidentemente, no que concerne ao projeto das chancelarias
imperiais, ora endossado, ora contraditado pelos príncipes, senhores feudais e pequena
nobreza cavaleiresca. O ethos ritualístico do amor cortês é a instância simbólico-performática
de atualização deste intento da aristocracia laica, vez que suscita a coesão interna ao ordo
nobiliárquico e a vigência efetiva do contrato feudal, por meio da ideologia romanesca da
Militia Mundi.
Em seu tratado De laude novae militiae (c. 1130 d.C.), o abade cisterciense Bernardo
de Claraval arquiteta a formação de um ethos novo para a pequena nobreza de cavaleiros,
consistindo, em síntese, na renúncia radical ao ethos cortesão enquanto renúncia ao século. O
cavaleiro cristão (Miles Christi) não mais deve partir em demanda por aventuras que
redundassem em fama, prestígio ou reconhecimento de suas habilidades e façanhas de armas
(prouesse) e cultivar o jogo palaciano do amor cortês, atentatório da disciplina clerical para o
sacramento do Matrimônio e intensificador, como vimos, dos laços feudovassálicos.
Ao contrário, a aventura deveria converter-se, à imagem de uma conversio morum
beneditina, em peregrinação por Cristo e exaltação de sua glória, em direto detrimento da
fama do cavaleiro. O êxito na demanda não mais seria marcado pelas riquezas e fama, mas
pela vitória do próprio Cristo – e da Esposa do Cordeiro, seu Corpus Mysticum que é a Igreja
– sobre os infiéis, os hereges no seio do Cristianismo e, por certo, também sobre o outro
universalismo cristológico oponente da Reforma Pontifical, o Sacro Império Romano383. É
neste lastro que o papel idealizado da mulher denota seu caráter fulcral na coesão da cavalaria
cortesã.
382
383

Cf. ZINK, Michel. Littérature française du Moyen Âge. Paris: PUF, 1992, pp. 1-4.
Cf. BACCEGA, Marcus. O Sacramento do Santo Graal. Curitiba: Editora Prismas, 2015, pp. 304-305.
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Na poesia trovadoresca, o amor cortês figura virtualmente como uma relação adúltera,
já que a dama é habitualmente casada, destinatária de um cortejo amoroso, de uma súplica
sentimental veiculada por poemas. A tal propósito, estão de acordo historiadores de diversas
orientações teórico-metodológicas, tais como Jean Flori, Dominique Barthélemy e o Georges
Duby, afirmando que é essencial, para a compreensão dessa mimese disciplinada das relações
e desejos eróticos, a contemplação do fundamento feudal384. Por isso, o vocativo frequente
nos poemas é “minha Senhora” (mi Dona, em occitânico, mia Senhor, em português), posto
que o eu-lírico se encontre ao dispor da dama como um vassalo ante seu suserano, devendolhe, inclusive, homenagem. Conquanto não se especifique o ritual feudal nas cantigas
trovadorescas, está latente a saisine, a posse pelo ósculo, como a se tomar posse de um feudo.
A posição amorosa deve sempre estar vinculada ao valor pessoal daquele que aspira a
cortejar uma dama, devendo o miles mostrar-se leal e cortês, dedicar toda a atenção ao elogio
da amada, à espera do guerredon. No entanto, se o adultério se consumar, passar de
potencialidade a um ato concreto, rompe-se toda a lógica de equilíbrio sexo-social encerrada
na liturgia do amor cortês. Pode parecer, a princípio, uma incoerência, mas a “liberdade
amorosa” acenada pela prática do amor cortês, em especial por meio da lírica amorosa
trovadoresca, destina-se a disciplinar a continência sexual dos juvenis miles, bem como sua
lealdade ao suserano, ratificando e adensando sua posição de vassalo. Por conseguinte, a
contenção potencial da relação adulterina, aparentemente fundada no ethos novelesco do
“amor selvagem” à maneira de Tristão e Isolda, longe de representar qualquer ameaça à
estabilidade do contrato feudal, implica, no fundo, sua condição simbólica de consolidação e
permanência.
Não por outra razão, a mulher a quem se consagra a vassalagem amorosa – mimese da
homenagem feudovassálica devida pelo vassalo a seu suserano – deve manter-se inatingível.
Isso em nada se relaciona com qualquer concepção “platônica” ou “platonizante” das relações
amorosas, menos ainda à noção grega do amor Ágape (άγαπε) como sublimação do amor de
incompletude entre homens e mulheres, ou entre homens tout court, denominado Eros (ερως).
Se há alguma forma de amor, herdada da tradição clássica, que se possa considerar fortalecida
pela liturgia do amor cortês, não será outra senão a Philia (φιλία), a amizade e lealdade entre
iguais, os nobres, os membros da aristocracia guerreira feudal em processo de curialização.
Nas regiões ao norte da atual França (langue d’oïl), esta ars amatoria da nobreza
feudal inserir-se na problemática bem romanesca do aperfeiçoamento pessoal por meio da
ostentação das virtudes bélicas nos torneios e combates. Tratando-se, como se argumentou, de
uma disciplina do desejo e de uma sublimação idealizada da sexualidade, paradoxalmente
elevada a um dos valores fundamentais da aristocracia guerreira, o jogo do amor cortês
apresenta um conteúdo civilizatório. Afinal, o fin’amor permite a pacificação das condutas
nas cortes principescas e senhoriais, sublimando o potencial desagregador e subversivo da
felonia e do adultério. No “Outono da Idade Média” (Johann Huizinga), percebe-se uma
consequência civilizatória notável da prática reiterada e combinada do amor cortês, das justas
e torneios, que, simulando e regulando a guerra, também contribuem para o processo de
curialização da nobreza de espada385.
Agora se faz necessário indagar se uma narrativa fictícia poderia, efetivamente,
abrigar uma disputa ideológico-política por hegemonia no campo das representações
384
Cf. DUBY, Georges. Idade Média, Idade dos Homens. Do amor e outros ensaios. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001. FLORI, Jean. La chevalerie. Paris: Hachette, 2013. BARTHÉLEMY, Dominique. La chevalerie.
De la Germanie Antique à la France du XIIème siècle. Paris: Fayard, 2007.
385
Um autor mencionado por Georges Duby, Rüdiger Schnell, assevera que o amor cortês transfere para o jogo
erótico estilizado o que os moralistas eclesiásticos procuram predicar para o direito canônico matrimonial,
forjando-se, em alguma medida, um código complementar ao acalentado pela aristocracia eclesial. Cf. DUBY,
Georges. Op. Cit., p. 63.
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cristológicas medievais. Não seria imprescindível que o auditório – conjunto de destinatários
sociais de uma determinada rede discursiva retórico-disciplinar – assentisse quanto ao
conteúdo de veracidade das representações em jogo? Ou que, ao menos, reconhecesse a
disputatio como um lugar de fala e enunciação idôneo para proferir verdades, portanto para a
formulação de discursos válidos e competentes? Parece-nos elucidativa a tese aventada por
Michel Foucault no célebre As palavras e as coisas (1966), referindo-se à obra maior de
Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha (1605).386 Esta paródia antinovelesca sobre
a cavalaria andante assinala o nascimento da literatura cavaleiresca, em primeiro lugar, por
sacramentar o fim do jogo medieval de similitude entre os signos (analogia) e da
correspondência entre os legíveis (os signos) e os visíveis (as coisas) na experiência
intelectual do Ocidente.
Em seu erudito livro A letra e a voz (1993), o estudioso suíço Paul Zumthor explica
que a Literatura, como campo próprio, ou esfera de valor com legalidade própria (Max
Weber) iniciou-se justamente como tentativa de resgate extemporâneo do mundo
cavaleiresco, em uma época moderna marcada pela ascensão burguesa e pela negação das
virtudes da bravura, da coragem e do despojamento da humilitas cristã. A Literatura, como
arte, pressupõe um campo semântico e retórico assinalado pela ideia de sujeito – somente
possível após a dúvida metódica cartesiana, que funda a Modernidade – não equivalente ao
indivíduo medieval, a possibilidade de apreensão do outro dentro de uma
autorreferencialidade ficcional da linguagem, que consegue edificar objetos externos,
reificados, para o discurso da arte.387
Mas, afinal, como subsumir a cantiga lírica trovadoresca medieval à Retórica
388
Antiga , justamente aquela herdada e cristianizada pelos medievais desde a Patrística, no
fim do Mundo Clássico?
Uma primeira pista pode estar na obra De Rhetorica (Disputatio de rhetorica et de
virtutibus sapientissimi regis Carli et Albini magistri), de Alcuíno de York (735-804), tutor
intelectual de Carlos Magno. Nesta obra, que se complementa com De virtutibus et vitiis,
endereçada ao Conde Guido da Bretanha, indica-se o modo poemático e o verso lírico para
promover a discussão e expansão social da persuasão cristã em torno dos vícios e das virtudes
de cada membro da comunidade cristã, sobretudo o rei, os barões, os clérigos e as mulheres.
Um segundo indício pode ser inferido, apesar de não evidente, a partir do estribilho de
uma cantiga de romaria atribuída a Dom Afonso X, o Sábio (1252-1284), de Castela. Trata-se
da Cantiga de Santa Maria de número 10, cujo refrão “Rosa das Rosas y Fror das Frores,
Dona das Donas, Senhor das Senhores” compõe o título deste texto. Ao referir-se à Virgem
Maria com os mesmos topoi com que os poetas líricos do Trovadorismo endereçam sua
vassalagem amorosa à dama feudal inatingível, o eu-lírico evidencia a grande disputatio
retórico-disciplinar em torno da mulher. A mulher, instância metafisicamente situada em uma
tensão entre “Ave e Eva”, vale dizer, sua condição de pecadora herdeira de Eva e sua
condição de nobre veículo da Graça na figura de Maria, é instada à contenção de gestos, à
fidelidade matrimonial, à renúncia da sexualidade. Para redimir-se da condição de janua
diaboli, ou seja, porta pela qual o mal veio ao mundo e o mistério da iniquidade agiu desde os
primórdios (II Epístola aos Tessalonicenses, 2: 6-7), deve-se converter-se em imagem da
Virgem Maria.
386
Cf. FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris: Editions
Gallimard, 1966, pp. 60 a 64.
387
Cf. ZUMTHOR, Paul. La lettre et la voix. De la “littérature” médiévale. Paris: Éditions du Seuil, 1987, pp.
313-314.
388
Seguindo a orientação de Dante Tringali (A Retórica Antiga e as outras retóricas, 2015), reserva-se a
expressão Retórica Clássica para aquela praticada e estudada pelos autores, ou rhetores, do período da
Renascença. Cf. TRINGALI, Dante. A Retórica Antiga e outras retóricas. A retórica como crítica literária. São
Paulo: Musa Editora, 2015, p. 17.
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Quando se pensa em Retórica, no presente estudo, a referência conceitual de base é a
Arte Retórica de Aristóteles. É certo que os pensadores cristãos, desde a Primeira Idade
Média (século IV a VIII d.C.), fundamentaram suas concepções sobre uma ars rhetorica em
autores do Estoicismo tardio do Baixo Império Romano, com especial destaque para Cícero.
A cultura de alto repertório da Idade Média herdou os cânones desta Retórica Antiga, antes
mesmo da reintrodução de Aristóteles no Ocidente, no século XII, pois os teólogos patrísticos
da Primeira Idade Média e os alto-medievais dispunham da inconteste auctoritas da Rhetorica
ad Herennium (c. 90 a.C.), do Pseudo-Cícero.389
Tal obra, junto a De inuentione, atribuída ao verdadeiro Cícero, foi a base para a
constituição de uma ars rhetorica na Idade Média Central, a partir do escrito de Alain de
Lille, De poetica planctu naturae (1171 d.C.), ainda muito tributária da concepção moral de
História do Mundo Clássico, como ensina o teórico alemão da Literatura e medievalista
Walter Haug.390
Já desponta, para o historiador da cultura, a sinonímia, ao menos implícita, entre
poética e retórica no título do livro de Alain de Lille. No entanto, sendo o roman um gênero
retórico-poético, o sentido é de poiesis, em grego (fabricar, fazer, produzir, criar) resgatado na
Idade Média Central com as Poetriae ou Artes Poeticae, que constituíam grandes tratados de
Retórica, Dialética (= Lógica) e Gramática, as Artes Sermocinales constituintes do Trivium.
Sua referência mais impactante e determinante não poderia ser outra, senão a de Aristóteles.
Sua redescoberta, no ambiente escolástico, deu-se, sobretudo, a partir de duas obras seminais,
a Arte Retórica e a Arte Poética. Ambas foram traduzidas do grego para o árabe, e deste para
o latim, pelos sábios, tanto cristãos quanto muçulmanos e judeus, que frequentavam a Escola
de Toledo, muito ativa ao redor do ano de 1180 d.C.
O filósofo de Estagira define a Retórica como a arte de produzir e apresentar provas
em um debate ou deliberação, bem como perante um magistrado, em um processo. Afastando
as paixões do campo da Retórica, Aristóteles preconiza que o orador deve se limitar às
provas, não procurando perverter o ânimo do julgador com incitação às paixões. “Tal
procedimento equivaleria a falsear a regra que se pretende utilizar” (Arte Ret. I, 1,5).
Portanto, “é igualmente evidente que, em um debate, devemos limitar-nos a
demonstrar que o fato existe ou não existe, sucedeu ou não sucedeu” (Arte Ret. I, 1, 6). A
Retórica se estrutura, no fundo, em torno dos entinemas, formas de silogismo em que se
efetua uma demonstração da veridicidade e da correção das afirmações de um orador, não
correspondendo ao silogismo dito apodítico da Lógica Formal (Organon aristotélico).
Tal como há três partes em todo o discurso, ou seja, o orador, o destinatário e o tema
da fala, a Retórica Antiga conhece três gêneros fundamentais: o deliberativo, o judiciário e o
demonstrativo (dito também epidítico ou laudatório). Devemos agora ressaltar que o último
comporta duas partes, o elogio e a censura, ambos presentes nos versos da lírica satírica
galego-portuguesa centro-medieval.391
Cada qual dos gêneros relaciona-se a um momento. O deliberativo volta-se para o
futuro, pois aconselha ou desaconselha uma decisão – política – que produzirá efeitos
posteriores. Já o judiciário, dirigindo-se à persuasão do juiz e esperando dele obter um
veredicto acerca de um fato pretérito, um crime ou outra questão controversa de direito,
inclina-se para o passado. O gênero retórico que, por excelência, tem o presente como
horizonte de perfecção é o epidítico. Isso se dá, para Aristóteles, na medida em que as ações

Cf. MONGELLI, Lênia Márcia. VIEIRA, Yara Frateschi (org.). A Estética Medieval. Cotia: Íbis, 2003, p. 22.
Cf. HAUG, Walter. Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1992., p.p. 08 a 11.
391
Cf. BACCEGA, Marcus. Op. Cit, pp. 185-186.
389
390
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retóricas de louvar ou censurar precisam estar fundamentadas na condição atual dos
negócios.392
Da mesma forma, cada um dos gêneros apresenta uma finalidade própria. No caso do
deliberativo, trata-se do útil e do prejudicial, já que algo é apresentado como vantajoso
quando se procura convencer o outro a adotá-lo, ou como funesto, na hipótese oposta. Para o
gênero judiciário, Aristóteles concebe que se trate do justo ou do injusto, como no caso
epidítico o escopo é moldar as ações dos homens, a partir do emprego de exemplos de
conduta tidos como virtuosos ou demeritórios. Há um conjunto de pressupostos comuns para
os três gêneros retóricos clássicos, referentes à verossimilhança, à fronteira entre aquilo que
pode efetivamente acontecer e o que jamais pode se suceder, portanto, entre o verdadeiro e o
falso, o possível e o impossível (Arte Ret. I, III, II, 8). Para o discurso epidítico, revela-se
fundamental também a definição da virtude e do vício, do que é moralmente belo ou
horrível.393
Em breve síntese, podemos concluir que as cantigas líricas inserem-se, de pleno
direito, na disputatio retórico-disciplinar entre dois modelos cristológicos de enquadramento
da cavalaria medieval: o ethos cavaleiresco do amor cortês e a Militia Christi dos ideólogos
cruzadistas. Seu denominador comum? A disciplinarização das contenções pulsionais da
mulher, seja na moldura do sacramento matrimonial ou na liturgia palaciana do amor cortês.
Afinal, na experiência histórica do Ocidente, desde sua gênese medieval, a misoginia tem sido
um traço de mentalidade (Georges Duby) renitente, cuja superação ainda está em seus
primórdios.
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REPRESENTAÇÕES FEMINISTAS EM O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES NA LITERATURA E NO CINEMA
Frediane Millene Amorim Pereira394 (UFMA)
Naiara Sales Araújo Santos395 (UFMA)
RESUMO
O século XIX foi marcado por diversos acontecimentos no meio artístico-cultural. No final deste período, na
França, os irmãos Auguste e Louis Lumiére idealizaram o cinematógrafo a partir do aprimoramento do
cinetoscópio. Com este novo aparelho tornou-se possível a produção de narrativas a partir da reprodução de
imagens, surgindo assim o que hoje chamamos de cinema. É possível dizer que o cinema e a literatura andam
juntos desde a origem do primeiro, uma vez que os muitos roteiros fílmicos buscaram na literatura sua principal
fonte de inspiração. O presente trabalho visa a analisar a adaptação da obra literária de Emily Brontë,
“Wuthering Heights” (O morro dos ventos uivantes) para o cinema, focando na representação feminista da
personagem Catherine Earnshaw. Para tanto, buscaremos suporte na teoria feminista a partir dos apontamentos
de Simone de Beauvoir e Ann Kaplan.
Palavras-chave: Cinema. Literatura. Feminismo. Wuthering Heights.

INTRODUÇÃO
Ao longo da história, a Mulher tem sido marcada pelo preconceito gerado a partir das
ideologias da sociedade patriarcal. Na Inglaterra machista do século XVIII, por exemplo, as
mulheres eram ensinadas desde a infância a serem submissas aos homens, primeiramente ao
pai e ao irmão, para futuramente serem também ao marido; não tinham direito a uma
formação além do ensino básico, que era realizado em casa. Seus casamentos eram negócios
de cunho financeiro no qual a mulher era dada, muitas vezes, como prêmio. Na verdade, as
mulheres não tinham um papel significativo na sociedade, pois, resumiam-se a serem mães e
donas de casa.
Não queremos aqui, no entanto, desqualificar estes dois importantes papéis sociais,
mas chamar a atenção para a ideia de que as mulheres não poderiam desempenhar outros
papéis com outras funções fora do lar e/ou no mundo do trabalho. Nesse sentido, é possível
dizer que as mulheres não desfrutavam de liberdade e vontade própria, ficando essas restritas
apenas à sua “prisão domiciliar”. É bem verdade que muitas mulheres se conformavam com
esta configuração de terem papéis restritos, chegando a discriminar àquelas que, por
desagrado ou necessidade, adentravam no mundo social ocupando gradualmente espaços que
outrora não lhes pertenciam.
A necessidade gritante de mudanças neste quadro fez surgir aos poucos os
movimentos feministas com seu ideal de luta por direitos, com a prerrogativa de que homens
e mulheres são igualmente seres humanos. Na trajetória artística, as conquistas aconteceram
paulatinamente. As mulheres possuíam uma educação de nível mais elevado aprendiam a
desenhar, tocar piano, apreciar obras de arte, mas muito raramente poderiam apresentar seus
trabalhos diante da sociedade, principalmente se neles estivesse contido qualquer traço
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contrário ao comportamento feminino predominante da época. Por essas e outras razões é que
várias escritoras, incluindo Emily Brontë, publicaram suas obras com pseudônimos.
Em se tratando de cinema, a mulher tinha um papel secundário servindo, às vezes,
como um objeto de mercadoria cinematográfica, que interpretava uma personagem lasciva,
cujo objetivo principal era atrair o público masculino, isto é, o voyeurismo396 masculino.
Dessa forma, elas não representavam nem a “boa” imagem que era esperada dela, nem
tampouco outros papéis sociais que ela poderia desempenhar. Muitas vezes essas atrizes
foram taxadas como prostitutas, servindo-se apenas de um objeto de apreciação para o macho.
Como assinala Ann Kaplan, o cinema: "demonstra amplamente as formas pelas quais os mitos
patriarcais funcionam para situar a mulher como silenciosa, ausente e marginal" (KAPLAN,
1995, p. 59), isto é, essas personagens serviam apenas para reforçar a imagem da mulher da
época, a saber, a submissão da mesma ao homem.
A obra "Wuthering Heights" (O morro dos ventos uivantes), de Emily Brontë,
apresenta uma mulher com um comportamento bem diferente do que era visto no século XIX.
Por isso, foi uma obra muito criticada por apresentar uma mulher que fugia dos padrões
daquela época, a Era Vitoriana397. Acreditava-se que pelo estilo da obra, esta jamais poderia
ter sido escrita por uma mulher, menos ainda que esta mulher fosse Emily Brontë que vivia
longe da cidade com acesso apenas aos livros da biblioteca que adquiria na sua casa. Uma das
causas do estranhamento na crítica da época é a maturidade apresentada na obra.
A presente pesquisa visa, portanto, a analisar O morro dos ventos uivantes focando,
sobretudo, no papel da mulher, tanto na literatura quanto na sua adaptação cinematográfica de
1939, dirigida por William Wyler.
1. CONSIDERAÇÕES SOBRE PAPEL DA
MULHER AO LONGO DO TEMPO
Em meados do século XIX, a Inglaterra sofreu grandes mudanças. Tornou-se um dos
países mais rico graças ao crescimento do comércio. A sociedade deveria seguir à risca as
ideias vitorianas e os valores morais propostos pelo regime. A mulher, símbolo de
fecundidade, era responsável pela tranquilidade do lar e pela manutenção da moral e dos bons
costumes.
Portanto, ela deveria seguir o perfil do ser mulher fazendo-se pura, delicada, passiva,
submissa e bela, embora tendo sua vida limitada aos afazeres domésticos, organizações e
participações nos bailes, visitas às igrejas ou tarefas religiosas. O pai era quem administrava a
herança desta até o casamento, para depois passar a administração para o marido. Assim, o
casamento era visto como uma espécie de negócio. Para que a mulher pudesse ter uma vida
"confortável e decente", esta deveria se casar e, depois de consumado o casamento, o marido
tornava-se seu senhor maior. Neste contexto, a mulher não era dona nem do próprio corpo,
pois este servia apenas para a procriação e satisfação do marido. Muitas mulheres eram
obrigadas a ter relações sexuais, sem, no entanto, demonstrar nenhuma sensação de prazer.
Com o passar dos tempos, esse quadro vai se modificando e, no início do século XX, a
mulher passa a ocupar uma posição bastante diferente daquela apresentada no século XIX.
Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, as mulheres foram inseridas nos trabalhos
396
Freud define o voyeurismo como uma conduta em que uma pessoa sente prazer através do olhar ou contato
do seu objeto sexual. "Uma certa dose de uso do tato, ao menos para os seres humanos, é indispensável para que
se atinja o alvo sexual normal. Sabe-se também, universalmente, que fonte de prazer, por um lado, e que afluxo
de excitação renovada, por outro, são proporcionados pelas sensações de contato com a pele do objeto sexual.
"(FREUD, 1905)
397
Período reinado pela Rainha Vitória, na Inglaterra no século XIX durante 63 anos. A mulher tinha que se
dedicar ao lar, filhos e maridos, sempre submissa ao homem.
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industriais (muito mais pela falta de homens, do que pela conquista de direitos), embora com
salários bem inferiores em relação aos dos homens.
Em 1939, ano da estreia do filme "Wuthering Heights" dirigido por William Wyler, foi
justamente o período em que as mulheres foram intimadas mais uma vez para trabalhar, por
causa da Segunda Guerra Mundial, isso devido ao fato de que os homens teriam que ir para o
campo de batalha e, na ausência deles, elas deveriam assumir os postos dos seus maridos.
Alguns anos depois, já era possível ver as mulheres fazendo os mais variados tipos de
serviços.
De certa forma, as guerras propiciaram importantes mudanças no tocante à posição da
mulher na sociedade. Paulatinamente, elas foram assumindo uma postura mais ativa no meio
social. As mudanças de hábitos iam desde o modo de vestir ao tipo de lazer, comida, bebida e
vícios. Novos tipos de roupas, corte de cabelos, entre outras coisas, ajudavam a alimentar um
sonho de consumo crescente deste novo perfil feminino. Apesar de estarem no processo de
libertação, nesse caso, as mulheres acabam entrando em uma nova prisão, pois se tornaram
dependentes, não só dos olhares das pessoas, mas também do sistema capitalista. Como
afirma Simone Beauvoir:
Hoje, mais do que outrora, a mulher conhece a alegria de modelar o corpo pelos
esportes, a ginástica, os banhos, as massagens, os regimes; ela decide de seu peso,
de sua linha, da cor de sua pele; a estética moderna permite-lhe integrar qualidades
ativas em sua beleza: tem o direito a músculos exercitados, impede a invasão da
gordura; na cultura física ela se afirma como uma pessoa; há, para ela, uma espécie
de libertação da carne contingente; mas essa libertação retorna facilmente à
dependência (BEAUVOIR, 2009, pag. 302).

No entanto, apesar do gênero feminino conseguir equalizar, de certa forma, o direito
de poder estudar, votar, trabalhar, decidir seu próprio destino, ou seja, conseguir ter voz na
sociedade, ainda assim recaem sob uma nova sujeição: o capitalismo. Apesar das
configurações sociais serem predominantemente machistas, a figura feminina encontra-se
mais ativa, com avanço e participação significativos na cultura e na política, sempre
debatendo e lutando por sua inclusão na sociedade. No cinema, a figura feminina sempre teve
seu papel de destaque, seja de forma negativa ou positiva, com uma atuação primária ou
secundária, como veremos a seguir.
2. A MULHER NO CINEMA
Na história do cinema, é possível perceber que a mulher desempenhou um importante
papel comercial, o de atrativo para o público feminino. David W. Griffith398, por exemplo,
constituiu algumas exigências, para que elas se tornassem estrelas do cinema clássico, tais
como: deveriam portar uma beleza formidável e ter no máximo trinta anos, pois seriam
equiparadas à mistura de anjo e criança. Essa aparência acabava despertando o prazer
voyeurístico, elemento com grande capacidade de atrair o público pelo poder de sedução a
partir do foco no olhar e no corpo sedutor da atriz.
Esse sistema apresentava a mulher com os padrões da moda vitoriana, belas
vestimentas e lindas maquiagens. Utilizavam a arte da maquiagem para projetar a imagem da
mulher madura, proporcionando a "venda da mercadoria" para os espectadores. Por esta
razão, as atrizes não poderiam chorar e nem tampouco sorrir, pois a pintura deveria
permanecer intacta. Nas interpretações de mocinhas, representava-se uma dama recatada, fina,
com os aportes do ser mulher daquela época, dedicada aos filhos e marido, ou seja, uma
mulher submissa pertencente a uma cultura completamente machista. Como Kaplan (1995)
Cineasta norte-americano (22/1/1875-23/7/1948) educado conforme modelos vitorianos.
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afirma, "as imagens dominantes da mulher nos filmes são construídas pelo e para o olhar
masculino”, logo o cinema hollywoodiano era feito para ativar os desejos masculinos e
também para apresentar o modo de comportamento "certo" da dama.
No entanto, por mais que as mulheres fossem essenciais para o espetáculo do filme,
suas personagens ocupavam sempre o lugar de coadjuvante, sem participação efetiva no
desenvolvimento da história. Seu objetivo era ser portadora de um significado e na maioria
das vezes vistas como símbolo erótico. Segundo a feminista Simone Beauvoir (1967) “A
"estrela" de Hollywood triunfa sobre a natureza, mas reencontra-se como objeto passivo nas
mãos do produtor”. Isso equivale dizer que, ao mesmo tempo em que a mulher triunfa ao
conquistar um espaço dentro da indústria cinematográfica, e assim executa uma função que
não é do lar, revelando-se através de seus talentos, a ela ainda não é dada a importância
devida. Em outras palavras, trata-se do mesmo movimento apresentado no tópico anterior: a
mulher (atriz) se liberta da vida “caseira” de submissão ao marido, e torna-se “prisioneira” da
submissão que deve agora ao produtor, que manipula seus personagens, sem lhe atribuir
nenhum valor diferente dos já vistos, ora o de objeto sexual, ora o de “moça, recatada e do
lar”.
A partir das discussões e debates feministas da década de 70, a representação
cinematográfica da mulher passa a ser objeto de análise. Observou-se que a imagem da
mulher que oscilava entre a submissão e a vulgaridade, até o ponto de convertê-la em símbolo
sexual, identificava uma opressão para com ela, pois ao projetarem-nas com essas
características acabavam rebaixando-as diante da sociedade, visto que cinema não era apenas
um meio de distração, mas também um meio de reproduzir ideologias. Como destaca Marcio
Acselrad:
O olhar, intrinsicamente prazeroso em seu formato, pode se tornar ameaçador em
conteúdo, e é a mulher, dentro do contexto da representação e imagem fílmica, que
cristaliza esse paradoxo. É o lugar do olhar, e a possibilidade de variar e expor esse
olhar, que define o cinema; e esse olhar tem se dividido nos filmes entre o polo ativo
(masculino) e o passivo (feminino). O determinante olhar masculino projeta sua
fantasia na figura feminina que por sua vez é construída com bases nesse olhar
(ACSELRAD, 2015, p.03).

Diante disso, percebemos que o olhar masculino é quem estabelece o papel feminino a
partir de sua visão trivial. Com base nas críticas feministas que ocasionaram mudanças no
papel da mulher na sociedade, os cineastas começam a projetá-la conforme o seu
posicionamento no cotidiano, tornando-as um pouco mais ativas, afinal já haviam sido
conquistados alguns direitos, tais como, ao trabalho e ao voto, dentre outros.
Neste sentido, as teorias feministas contribuíram e ainda contribuem muito para
avanços significativos no tocante à representação feminina do cinema. Na sessão seguinte,
analisaremos a figura da mulher tanto na obra quanto no filme através do papel da Catherine
Earnshaw.
3. REPRESENTAÇÃO DO PAPEL FEMININO A PARTIR DA PERSONAGEM
CATHERINE, NA OBRA E NO FILME
A narrativa de “Wuthering Heights” (O Morro dos Ventos Uivantes) de Emily Brontë
se passa em duas propriedades denominadas A Granja dos Tordos e o Morro dos Ventos
Uivantes localizadas em Gimmerton, Yorkshire, Inglaterra. No início da trama, o patriarca da
família Earnshaw resolve fazer uma viagem e traz consigo um pequeno órfão, Heathcliff. A
afeição que a família demonstra pelo menino enciúma o filho legítimo, Hindley, que passa a
vê-lo como ameaça. Sua irmã, Catherine, apaixona-se por Heathcliff. Quando o Sr. e a Sra.
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Earnshaw morrem, Hindley sujeita Heathcliff a várias humilhações. Apesar do amor entre ele
e Catherine, ela decide casar com Edgar Linton, por ter melhores condições financeiras.
Heathcliff sai do Morro dos Ventos Uivantes e, quando volta, está rico, chamando a atenção
de Catherine e despertando ciúmes em seu marido.
A representação da mulher na personagem Catherine Ernshaw pode ser dividida em
três momentos: na infância, a travessa Cathy; na fase intermediária quando conhece os
Linton; na fase adulta, senhora Catherine Linton dividida entre o conforto do casamento com
Edgar e seu amor por Heathcliff.
Todos esses momentos são muito bem demarcados no livro pelo caráter marcante e
controverso de Catherine e seus interlocutores. No filme, esses momentos aparecem, mas
devido às adaptações feitas na personagem para a época não ficam tão bem definidos. A
seguir traçaremos um paralelo da representação da personagem Catherine no filme e no livro.
No primeiro momento, que representa a infância de Catherine, livro e produção
cinematográfica seguem a mesma ideia: ambos apresentam uma criança divertida, mimada e
bastante serelepe. Entretanto a educação de uma menina na Era Vitoriana era sempre
objetivando o seu futuro papel de mãe e dona de casa, portanto as brincadeiras e brinquedos
deveriam variar entre imitações deste tipo de vida e atividades. As meninas deveriam
aprender a se portar bem, delicada e educadamente, e a preferência de brinquedo era boneca.
Ocorre que Catherine é diferente. Ela é uma menina travessa, e suas brincadeiras são sempre
pequenas aventuras com Heathcliff, onde os personagens que ela representava não se
submetiam aos dele, a não ser se houvesse alguma disputa. Essa característica de Cathy é
demarcada em vários pontos do primeiro momento da obra, ao pedir ao pai um chicote de
presente, "depois foi a vez de Miss Cathy pedir o seu brinquedo. Embora ainda não tivesse
seis anos, já conseguia montar qualquer cavalo, pelo que escolheu um chicote" (BRONTË,
2009, p. 41), objeto que definitivamente não pertencia ao mundo feminino. Interessante
pontuar que na obra literária Cathy não recebe o presente, pois o pai o perdeu ao salvar o
garoto. Já no filme, ela recebe o chicote o que nos faz perceber a mudança de comportamento
social advinda das transformações ideológicas referentes à mulher ao longo do tempo.
O relacionamento de Catherine e Heathcliff sempre se deu no sentido horizontal, de
igualdade, desde as brincadeiras de criança até os acontecimentos seguintes. Deste modo, a
paixão entre eles representa a possibilidade de configuração conjugal em que a mulher não se
submete aos caprichos do homem. No entanto, essa possibilidade é maculada quando a
mocinha entra em contato com uma família mais abastada financeiramente. Ela se encanta
pelas mordomias e beleza da vida dos ricos e deseja viver como eles. Neste ponto temos
marcado o segundo momento da personagem Catherine: a fase intermediária. É neste ponto
também que o filme faz adaptações no comportamento da personagem que destoam do
descrito no livro.
Há modificações significativas do filme em relação ao livro, desde o encontro de
Catherine com os novos modos de vida. No livro, Cathy e Heathcliff observavam os irmãos
Linton brigando por causa de um cachorro. A risada dos dois travessos chamou a atenção dos
irmãos e acabaram soltando os cachorros que a morderam e, na sua conhecida valentia não
chora, nem grita, mas perde os sentidos pela dor. Na adaptação cinematográfica, os dois estão
admirando uma festa na casa dos Linton, são pegos pelos cachorros, a menina é mordida, grita
e chora desesperadamente. Aqui já é possível observar a primeira tentativa clara de enquadrar
a personagem no papel feminino de fragilidade. Em outro momento do filme, Catherine
aparece submissa às vontades do irmão, inclusive se retira da mesa apenas quando este se
retira, representando o respeito e a submissão feminina em relação à figura do homem.
No decorrer dos dias que passou na casa dos Linton, Catherine se encantou com
aquele modo de vida, com os belos trajes, as boas maneiras e o conforto, e passou a desejar
aquela vida, uma vez que tudo que ela vivenciou na casa dos Linton era o contraste da vida
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que ela levava, e então, percebendo que seu grande amor não lhe proporcionaria tais coisas
decidiu casar-se com Edgar Linton. Aqui temos uma representação clara da mulher na
sociedade vitoriana.
Observamos neste ponto que o encanto de Cathy pela nova vida não se tratava
especificamente do papel da mulher, esposa e do lar, mas exclusivamente pelo conforto que
esta situação lhe oferecia. Abster-se do seu amor, e domar suas características mais puras (no
sentido de não serem “lapidadas” pelas configurações sociais) foi um preço que ela precisou
pagar para ter seu tão sonhado conforto. Se casasse com Heathcliff, muito provavelmente ela
não precisaria de tamanho sacrifício, mesmo que este fosse rico.
No terceiro momento da trama que se trata da sua vida de casada, fica bem nítida o
que foi dito acima. Mesmo com essa mudança externa, internamente ela continua uma menina
travessa e torna-se arrogante, ou seja, age de modo descortês e é caprichosa ao se comportar
de modo contrário à razão, ou seja, totalmente tomada pela emoção. Só não mostrava seu lado
ruim para os novos amigos, agindo docilmente diante dos pais deles para assim conquistá-los,
o que a tornava mais feliz por estar perto de conseguir o seu desejo, de poder e riqueza, "[...]
começou a insinuar-se melifluamente junto do velho casal através de uma estudada
cordialidade, conquistando a admiração de Isabella e o coração do irmão [...] adotando uma
duplicidade de caráter [...]" (BRONTE, 2009, p. 69).
Na produção cinematográfica, Catherine é sempre dócil e respeita seu futuro marido,
comportando-se como uma verdadeira dama na presença do mesmo. Há uma cena que retrata
um de seus encontros com Heathcliff no qual ela, muito chateada por ele não ter fugido pra
ficar rico, recebe um tapa do amado, e descontrolada destrata o seu pretendente e foge para o
quarto retirando toda sua bela vestimenta restando apenas uma espécie de anágua. No livro,
este mesmo acontecimento é narrado de forma totalmente diferente: Heathcliff nunca agrediu
a amada, ao contrário, ela quem fora agressiva, além de bater na empregada e às vezes até no
próprio marido. "[...] arrancou-me o pano da mão e deu-me um forte beliscão no braço. [...]
deu-me uma bofetada com tanta força que me vieram as lágrimas aos olhos. [...] no meio da
confusão, Cathy [...] aplicou em Linton um valente tabefe na orelha [...]" (BRONTE, 2009, p.
73). Encontramos aqui a forte tendência da autora de romper com o discurso patriarcal
vigente. Ao passo que o comportamento passivo na obra cinematográfica pode estar atrelada
às convicções do próprio diretor / cineasta ou até mesmo às ideologias patriarcais ainda muito
presente no momento da produção.
Sobre a vida de casados de Edgar e Catherine, é descrito, na obra, que o marido se
comportava sempre se adequando às vontades da esposa, por medo de suas crises emocionais,
que passaram a ser consideradas problemas médicos. Por outro lado, no período conservador
em que o filme fora lançado, não seria conveniente apresentar uma mulher que desrespeitava
a autoridade do marido se impondo sobre ele. Assim adaptaram a personagem à imagem de
uma dama recatada, que sofria em silêncio por seu amor proibido e respeito ao marido.
Acreditamos que a cena em que a personagem aparece com trajes íntimos era característica do
voyeurismo, muito presente nas narrativas cinematográficas da época.
A mulher da era vitoriana era retraída e obediente, e se comportava bem para não
afrontar o marido. Já Cathy se comportava bem porque não tinha elemento aversivo. O
marido tinha medo dela, por esta razão era ele quem se comportava para não provocá-la. No
entanto, o filme representa a ideia contrária: ela porta-se como esposa padrão, comportada e
obediente ao marido, ou seja, o comportamento que se espera de uma mulher casada.
Quando Heathcliff retorna, na obra, ela não esconde a felicidade, e passa a fazer uma
espécie de joguinho amoroso entre o marido e o amado. "[...] Sei que nunca gostaste dele. [...]
mas, agora, se gostas de mim, tens de ser amigo dele" (BRONTE, 2009, p. 86). Finalmente,
instaura-se uma etapa em que as oposições são marcantes, e, então, Cathy liberta suas
características adormecidas. Passa a destratar o marido e a cunhada. O primeiro por criticá-la
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na sua relação com seu desafeto, e a segunda por acreditar estar apaixonada pelo mesmo. Mas
a maior oposição que Catherine encontrou foi no próprio Heathcliff, pois, embora ela consiga
com suas artimanhas fazer com que o marido aceite a presença de Heathcliff, este último
rejeita uma vida a três e, por vingança, casa-se com a cunhada de Cathy, Isabela Linton. Na
obra cinematográfica eles apresentam uma Cathy preocupada e infeliz com a volta do
Heathcliff, sendo uma mulher muito obediente ao marido. Jamais fica de risinhos com o
visitante, o que novamente vai diferir com a obra literária em que ela fica toda risonha e não
para de olhar para o visitante. "Tenha a bondade de se sentar. [...] sentou-se frente a
Catherine, que não tirava os olhos dele. [...] agarrou de novo nas mãos de Heathcliff, rindo às
gargalhadas, completamente fora de si" (BRONTE, 2009, p. 98).
No decorrer da história, quando está próxima da morte, a personagem reconhece
suas mudanças e o preço que pagou pela sua ganância. Conforme narra em seus delírios:
Não sei explicar por que razão me senti tão infeliz. [...] imaginei que tinha sido
arrancada do Alto aos doze anos, [...] para me converter em Mrs. Linton, a senhora
das Granjas dos Tordos, esposa de um estranho, exilada e proscrita desde então do
que fora o meu mundo. Podes imaginar o abismo em que me afundei! [...] Quem me
dera estar ao ar livre. Quem me dera ser de novo aquela criança meio selvagem,
meio audaciosa e livre... E rir-me das ofensas em vez de me preocupar com elas! Por
que estou tão mudada? Por que ferve o meu sangue com tanta facilidade a umas
míseras palavras? (BRONTE, 2009, p. 124).

Ao perceber o quanto mudou, Cathy deixa claro que quando se casa com o Edgar,
depois de abrir mão de viver com seu grande amor, passa a viver em um exílio por ter que
conviver em um mundo diferente do que ela já era acostumada e com pessoas que não amava
como deveria, tendo que viver conforme os padrões da sociedade, o que a levou a um abismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa análise, podemos observar que a obra literária tem representações
feministas diferentes de sua adaptação fílmica. O motivo disso é que a adaptação
cinematográfica tem como molde, antes de tudo, o que pregava as normas de produção da
época, ou seja, as normas hollywoodianas do Star System, que tornara os EUA o mais rendoso
produtor de cinema. Logo, a mulher era o objeto do diretor e a grande mercadoria
cinematográfica. Como o filme foi lançado em uma época onde a produção cinematográfica
era predominantemente machista, a representação da protagonista é diretamente afetada por
esta tendência.
Na obra literária nós podemos identificar claramente a representação feminista, o que
chega a ser até assustador, pois a autora dessa obra além de ser feminina, era antissocial por
ser muito tímida, mas, ainda assim, escreve uma obra recheada de inovações, mesmo em uma
época onde predominava fortemente o machismo. Emily Bronte, em sua escrita literária,
rompe com o discurso que inferioriza e marginaliza a mulher, ao mesmo tempo em que
projeta uma mulher independente, ativa e capaz de ser senhora de seu destino.
Paradoxalmente, a adaptação fílmica da obra não segue esta tendência.
No filme, a produção está preocupada em focar na representação da vida dos nobres,
com suas festas e belas vestimentas e usa a imagem da mulher como mercadoria, pois ela é o
"manequim" perfeito para incentivar as mulheres a se vestirem do mesmo jeito e se
maquiarem, e usam a sensualidade para despertar mais ainda a atenção do público,
aumentando assim a produtividade da indústria cinematográfica.
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A METÁFORA NA TERMINOLOGIA DO CARANGUEJO NO
MARANHÃO: ASPECTOS COGNITIVOS
Luciana Moreira de Araujo
Resumo
Os estudos terminológicos avançaram significativamente nas últimas décadas. A Terminologia, enquanto
ciência, tem se remodelado, saindo da perspectiva prescritiva, que priorizava a univocidade do termo, para a
perspectiva descritiva, que considera o termo, sobretudo, como parte da língua geral e, como tal, possibilita
outros estudos na esfera do universo da língua(gem). Tendo em vista essa realidade, os fenômenos semânticos
também ganham espaço entre os estudos, análises e descrições dos termos, dentre eles, a metáfora, que, para os
estudos mais modernos – vale dizer, aqueles que defendem os pressupostos sociolinguístico-comunicativos –, é
considerada não mais um recurso retórico, mas, sim, um elemento cognitivo, motivador da elaboração de termos
a partir de palavras já existentes na língua. Nessa esteira, o trabalho ora proposto objetiva abordar o percurso
feito pela Terminologia enquanto disciplina científica e, partindo dessa abordagem, realizar uma análise de
termos do universo do caranguejo sob a ótica dos estudos sobre metáfora. Para tanto, os dados utilizados para a
realização do trabalho foram selecionados do Glossário de termos do universo do caranguejo: São Luís e
Araioses, produto elaborado a partir de pesquisa realizada em dois municípios maranhenses: São Luís e Araioses
– localidades onde há um número expressivo de pessoas que tiram seu sustento da atividade de extração e venda
do caranguejo. O trabalho se ancora nos pressupostos da Teoria Sociocognitiva da Terminologia, proposta por
Temmerman (2000), que evidencia o importante papel que o mecanismo metafórico desempenha na elaboração
dos conceitos científicos e, consequentemente, em sua divulgação tanto entre os membros da mesma comunidade
como entre o público não especializado; e da Teoria da Metáfora Conceitual, proposta por Lakoff e Johnson, na
qual as metáforas são consideradas como elementos pertencentes ao nosso sistema conceitual e, como tal, se
vincula diretamente ao nosso pensamento e à forma como compreendemos o mundo.
Palavras-chave: Metáfora cognitiva. Socioterminologia. Caranguejo. Maranhão.

1. INTRODUÇÃO
A metáfora, enquanto recurso cognitivo, tem sido amplamente abordada nas novas
pesquisas de cunho terminológico. Para as teorias tradicionalistas da Terminologia, que
defendiam a proposta de universalização dos termos, a metáfora era um recurso dispensável
devido à orientação dessas teorias, que se voltava à precisão científica e à comunicação
estandardizada. Tal orientação, por um lado, enfatizava a importância do emprego do sentido
literal das palavras à linguagem das ciências e das técnicas, a fim de que os profissionais de
um determinado domínio do saber pudessem se expressar de maneira mais objetiva e eficaz e,
por outro lado, ignorava a metáfora por compreendê-la como um mero artifício de
embelezamento da linguagem, o que abria margem à subjetividade e, assim, comprometia o
princípio normalizador dessas teorias.
No início dos anos de 1970 novos horizontes foram abertos com o advento das
Ciências Cognitivas. A metáfora, até então compreendida como uma ferramenta meramente
estilística, utilizada como recurso de rebuscamento da linguagem, passou a ser considerada
como elemento constitutivo de nosso pensamento, da maneira como experimentamos e
categorizamos o mundo.
Paralelamente a isso, a Terminologia também avançou, e os princípios de
univocidade e monorreferencialidade que a abarcavam tornaram-se insuficientes, pois os
estudos nesse âmbito não somente se aproximaram mais dos estudos da área da Linguística,
como nela encontraram justificativa para seus avanços. Com essa aproximação, o termo,
objeto da Terminologia, embora exprimisse conceitos técnicos e científicos, não deixaria de
ser signo de uma língua natural, com características e propriedades semelhantes a palavras do
léxico “comum”. Isso implica dizer que, para a Terminologia moderna, os termos são
unidades linguísticas que devem ser consideradas em seus aspectos linguísticos, sociais e
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cognitivos e, nessa perspectiva, o emprego metafórico se tornou produtivo, também, na
comunicação especializada.
Seguindo esse novo paradigma, o trabalho ora proposto visa investigar o sistema
metafórico-cognitivo de catadores e vendedores de caranguejo de São Luís/MA e
Araioses/MA, a partir de termos identificados em registros de fala desses profissionais. Com
essa investigação objetivamos examinar como esses profissionais compreendem o significado
de um termo a partir de suas experiências com o mundo e acreditamos que esse estudo
contribuirá para que cada vez mais as profissões ditas “simples” possam ser vistas como
atividades que se inserem em um sistema de comunicação especializado e organizado, que
permite aos profissionais que as desempenham, assim como profissionais de outras áreas,
lançar mão de um discurso próprio em contexto laboral.
Desse modo, organizamos o trabalho da seguinte maneira: na seção 2 faremos uma
abordagem sobre o caminho percorrido pelos estudos terminológicos; na subseção 2.1 serão
realçadas diferenças entre as abordagens clássicas e as modernas da Terminologia. Na seção 3
apresentaremos brevemente concepções sobre metáfora; na subseção 3.1 discorreremos sobre
três conceitos da Teoria da Metáfora Conceitual e na subseção 3.2. trataremos do papel das
metáforas no discurso especializado, com base na Teoria da Metáfora, proposta por Lakoff e
Johnson (1986), e, a partir dessa teoria, apresentaremos a análise de alguns termos
metafóricos identificados no corpus da pesquisa. Para fechar o trabalho, exporemos algumas
notas conclusivas.
2. A TERMINOLOGIA
O uso das terminologias é tão antigo quanto a linguagem humana. Desde que as
civilizações passaram a ter contato social e também econômico entre si, o homem lança mão
de termos para se comunicar.
No que concerne aos trabalhos de registro e compilação de termos técnicos, Barros
(2004, p. 29) afirma que “a existência de dicionários temáticos monolíngues já é atestada
desde 2.600 a.C., feitos pelos sumérios em forma de tijolos e argila”, nos quais eram
encontrados termos relacionados a profissões, gado, objetos comuns e divindades.
Outros registros de relevância foram feitos pelos egípcios – produtores dos primeiros
dicionários temáticos – e pelos estudiosos Herodiano, que segundo Neves (2004, p. 127) foi
“um dos gramáticos de maior projeção na época do Império Romano”, e Heródoto,
responsáveis pela elaboração de glossários que explicavam os termos médicos utilizados por
Hipócrates (460 a.C. – 370 a.C.), quem deu início à descrição sistemática do corpo humano e
que é considerado por muitos como uma das figuras mais importantes da história da medicina.
Todavia, o reconhecimento formal da existência de vocabulários específicos de
determinadas áreas do saber se deu no século XVII, época em que “alguns dicionários
clássicos da cultura europeia incluíram a Terminologia como uma entrada, definindo-a como
matéria que se ocupa de denominações de conceitos próprios das ciências e das artes”.
(KRIEGER & FINATTO, 2016, p. 25)
Embora as linguagens de especialidade façam parte da humanidade há tantos anos, a
Terminologia, enquanto disciplina é bastante recente: fincou suas bases teóricas somente em
1930 e, como tal, define o termo técnico-científico como objeto privilegiado de reflexão e
tratamento. A disciplina apresenta duas faces: estudo e aplicação. Por meio da primeira se
desenvolvem as teorias e análises descritivas, enquanto que na segunda são produzidas
ferramentas destinadas à elaboração de glossários, dicionários técnico-científicos e bancos de
dados terminológicos, por exemplo.
Nos últimos anos, tais estudos avançaram significativamente. A Terminologia, a
priori, tinha como princípio básico controlar e padronizar os usos terminológicos em escala
mundial, o que lhe conferia caráter prescritivo e normalizador, decorrente da necessidade da
eliminação de ambiguidades que pudessem surgir na comunicação entre profissionais de um
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mesmo domínio do saber. Anos depois outros estudos foram realizados e as unidades léxicas
passaram a ser tratadas em um estudo terminológico com propósitos voltados à perspectiva
comunicativa. Discorreremos sobre esse percurso a seguir.
2.1. TERMINOLOGIA(S): DO ENFOQUE PRESCRITIVO AO DESCRITIVO
As bases teóricas iniciais da Terminologia se vinculam diretamente ao propósito de
favorecer a comunicação das ciências no plano internacional. Partindo desse propósito, alguns
estudiosos despertaram o interesse em desenvolver reflexões sistemáticas acerca dos termos e
essas reflexões deram suporte às denominadas Escolas de Terminologia, como, por exemplo,
a Escola Russa, a Escola Austríaca e a Escola Checoslovaca.
Essas três escolas são reconhecidas por serem as primeiras a tratar do assunto e pela
grande contribuição de seus representantes maiores para o estabelecimento das bases da
disciplina. Vale destacar que elas têm características comuns, como “a sistematização dos
métodos de trabalho terminológico, visando, com isso, a padronização dos termos técnicos e,
por vezes, o aparelhamento das línguas para responderem às exigências de uma comunicação
profissional eficiente”. (KRIEGER & FINATTO, 2016, p. 31). Desse modo, as primeiras
orientações metodológicas estabelecidas para o tratamento das unidades terminológicas
tomaram como alicerce o princípio de que os termos são denominações de conceitos.
Segundo Barros (2004), algumas pesquisas realizadas por especialistas no assunto
apontam que os estudos terminológicos desenvolvidos na ex-União Soviética são os pioneiros
no mundo. Todavia, há quem afirme que, na realidade, foi na Áustria que a Terminologia
constituiu suas bases enquanto disciplina científica. Ainda segundo a autora, Guy Rondeau
considera D.S. Lotte o “primeiro verdadeiro professor de Terminologia”. (BARROS, 2004, p.
49). Porém, outros estudiosos já entendem que o precursor dessa disciplina foi o austríaco
Eugen Wüster.
A diferença entre Lotte, fundador da Escola Soviética, e Wüster, fundador da escola
Austríaca, basicamente, é que o primeiro analisava a Terminologia de modo mais abrangente,
pois considerava os termos como unidades da língua geral, o que lhes conferia adquirir todas
as características da língua comum. Além disso, entendia que as línguas de especialidade não
estão isoladas de um contexto sociocultural e por isso não poderiam ser unidades controladas.
Ao contrário de Lotte, Wüster, por sua vez, compreendia o termo como um elemento isolado
da língua geral. Em outras palavras, o termo, para ele, era uma unidade constituinte de uma
língua especializada, totalmente estruturada, porém, destituída de qualquer relação com a
língua comum. O engenheiro austríaco assim compreendia o termo, sobretudo, em função do
objetivo que pretendia alcançar com sua teoria: a universalização dos termos técnicocientíficos.
A Checoslováquia foi o outro grande polo de desenvolvimento dos estudos
terminológicos. Os principais representantes dessa escola, segundo Barros (2004), são: Drozd,
Havraneck, Horecky, Roundny e Kocourek. Um dos trabalhos que se destacaram nessa escola
foi realizado por Drozd. Em seu estudo, o pesquisador defende o ponto de vista de que as
linguagens de especialidade são como um estilo profissional, que coexiste junto com outros
estilos, como o estético, o jornalístico e o conversacional (Cabré, 1993, p. 40, apud Barros,
2004, p. 52). A característica marcante dessa teoria é que as línguas de especialidade são
compreendidas como parte integrante da língua viva, dinâmica e funcional e, desse modo, são
vistas como um instrumento de comunicação na vida social.
Dentre as escolas acima citadas, a que muitos pesquisadores apontam como a
principal é a liderada por Wüster, considerado por muitos como precursor da Terminologia e
fundador da escola de Viena. O princípio fundamental dessa escola é a univocidade entre o
conceito e o termo que o designa, a fim de que fossem eliminados quaisquer problemas de
comunicação entre profissionais de uma mesma área ou de áreas distintas. Na teoria
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wüsteriana, temos expressam conceitos e não significados, porque os significados são
linguísticos e variáveis, ao contrário dos conceitos científicos, que são atemporais e
universais. Desse modo, a preocupação de Wüster foi “padronizar o uso de termos técnicocientíficos de modo a alcançar a univocidade comunicacional no plano internacional”
(KRIEGER & FINATTO, 2016, p. 20).
A partir da última década do século XX, a teoria prescritiva proposta por Wüster
começou a tornar-se insuficiente, quando a linguista catalã Maria Teresa Cabré e o grupo de
pesquisadores do instituto de Linguística Aplicada, da Universidade de Pompeu Fabra, em
Barcelona, apresentaram uma abordagem descritiva para os estudos terminológicos: a Teoria
Comunicativa da Terminologia, também conhecida como “TCT”, que, ao contrário da TGT,
considera as unidades terminológicas signos linguísticos, e, portanto, elementos suscetíveis à
variação.
Sobre os estudos em Terminologia e a importância de seus avanços, Cabré (1995, p.
08) afirma que:
En efecto, la terminología, de ser una materia controlada desde sus inicios hasta los
años ochenta por unos pocos núcleos de influencia y, además, de interés muy
restringido a determinados ámbitos, en general más de la práctica que de la
reflexión, ha pasado a ser una materia en auge, interessante como campo de
reflexión e totalmente necesaria como práctica en un mundo con el actual en el que
el conocimiento técnicocientífico se ha democratizado con la educación, la
omnipresencia de los médios de comunicación y las necessidades de transferencia de
conocimientos especializados.

Essa teoria, com novos enfoques sobre os estudos terminológicos, critica as
insuficiências da teoria wüsteriana por se limitar a estudar os termos com o objetivo apenas de
padronizá-los e, portanto, propõe outros fundamentos epistemológicos, como a valorização
dos aspectos comunicativos das linguagens especializadas em detrimento dos propósitos
normalizadores, e o entendimento de que as unidades terminológicas constituem parte da
linguagem natural e da gramática das línguas.
Outra teoria que surgiu em resposta à TGT foi a Teoria Sociocognitiva da
Terminologia (TST), elaborada por Rita Temmerman (2000) e ancorada nos pressupostos da
Linguística Cognitiva.
Em sua abordagem, Temmerman defende a proposta da TCT e destaca a importância
de se considerarem, em Terminologia, as relações de polissemia, homonímia e sinonímia, por
exemplo, uma vez que as unidades terminológicas são componentes do sistema linguístico. O
interessante desse tipo de relação, vale ressaltar, são as vantagens funcionais que os estudos
em terminologia ganharam. A polissemia, por exemplo, garantiu a flexibilidade da
categorização do conhecimento de uma área, visto que o entendimento dos conceitos pode ser
modificado a partir das mudanças sociais e do surgimento de novas tecnologias.
Além do foco dado aos fenômenos semânticos já citados, Temmerman também
mostra a importância da metáfora na constituição das terminologias – na teoria wüsteriana a
metáfora era descartada por ser vista como um mero recurso linguístico de caráter subjetivo,
voltado, sobretudo, para o uso de linguagem figurada. Assim, a TST considera a importância
dos modelos metafóricos porque a metáfora é um acessório cognitivo, que permite ao homem
compreender termos e conceitos novos a partir do conceito de algo já existente no mundo.
Falaremos sobre esse assunto na seção a seguir.
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3. A METÁFORA
A metáfora está em toda parte. Está no pensamento e na ação humana. Quando
dizemos as seguintes frases: “Na política do Brasil, tudo termina em pizza”, “preciso ganhar
tempo”, “hoje estou para cima”, “destruí seus argumentos”, e tantas outras que
pronunciamos diariamente, sem que percebamos, as construímos a partir de metáforas que
naturalmente estão em nossa mente.
Mais do que um recurso estilístico, de embelezamento ou rebuscamento da
linguagem, a metáfora tem sido compreendida, por meio de várias pesquisas, como um
recurso cognitivo, utilizado diariamente e inconscientemente pelas pessoas. Isso se torna mais
compreensível, basicamente, do seguinte modo: “a essência da metáfora é entender e
experimentar uma coisa em termos de outra” (LAKOFF & JOHNSON, 1986 [2015], p. 41).
Assim, quando queremos conceituar algo mais abstrato, como o tempo, utilizamos
características de algo concebido como “concreto” em nossa mente e que compartilha de
traços semelhantes com a outra entidade que queremos conceituar. Por exemplo: na nossa
cultura, dinheiro é algo que não podemos desperdiçar; com ele contabilizamos nossas horas de
trabalho, o custo de uma ligação telefônica, a nossa permanência nas dependências de um
shopping center, e tantas outras coisas que o vinculam à ideia de temporalidade. Por isso é
comum que digamos corriqueiramente a seguinte metáfora conceitual: tempo é dinheiro.
A noção mais antiga de metáfora no Ocidente vem de Aristóteles, do séc. IV a.C.
Segundo ele, a metáfora é o uso do nome de uma coisa para designar outra (BERBERSARDINHA, 2007, p. 20). Tal noção, com o passar dos anos, foi sendo “refinada” em figuras
de linguagem que hoje conhecemos. Desse modo, a comparação é feita de maneira implícita,
como: “Julieta é o sol”, em que o conector do tipo “como” foi suprimido da frase. Nesse caso,
a metáfora é “a transferência do sentido de uma coisa para outra”. (BERBER-SARDINHA,
2007, p. 22)
Essas ideias se sustentaram até a primeira metade do século XX, época em que os
filósofos se interessaram pelas tendências do lógico-positivismo, corrente filosófica que
nasceu na Áustria nos anos 1920 e se tornou um modelo de referência durante décadas. Anos
mais tarde, mais precisamente na década de 80, século XX, com o lançamento do livro
“Metaphors we live by”, de Lakoff e Johnson, os estudos sobre o assunto, ancorados na
Linguística Cognitiva, ressurgiram e com uma proposta inovadora, pois os autores apontam,
por meio da Teoria da Metáfora, que a metáfora é muito mais do que um recurso literário; é,
principalmente, um recurso linguístico e cognitivo presente na linguagem que utilizamos no
dia-a-dia.
Esse novo enfoque sobre o fenômeno metáfora foi absolutamente relevante porque a
colocou no centro das ciências cognitivas. E, segundo Silva (2006, p. 112), “uma das
evidências desta concepção do sentido figurado é justamente linguística e encontra-se na
quantidade, sistematicidade e ubiquidade de expressões metafóricas na própria linguagem
corrente”. Em outras palavras, o componente metafórico é um todo organizado, que se produz
na mente humana e é verbalizado por meio de expressões metafóricas que são produzidas
frequentemente porque em nossa linguagem do dia a dia temos que fazer referência a
conceitos abstratos, como o tempo, as relações interpessoais e a própria vida. Assim,
conceituamos esses fatos cotidianos via conceitos mais concretos, em termos metafóricos. Por
exemplo: vemos o amor como uma viagem <estamos em uma encruzilhada>, as teorias
intelectuais como edifícios <é essa a base de sua teoria?> a discussão como guerra <atacou
todos os pontos frágeis do meu argumento>, etc. (LAKOFF & JOHNSON, 1980, 1999, apud
silva, 2006, p. 112).
Uma vez produzida na mente e materializada na língua, a metáfora também
conquistou seu espaço nos estudos terminológicos mais modernos, uma vez que o termo, para
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os estudos descritivos, é uma porção do léxico e, como tal, pode ser analisado, também sob o
prisma desse fenômeno.
Para verificar a produtividade das metáforas do universo do caranguejo no
Maranhão, tomamos como base teórica a Teoria da Metáfora Conceptual, formulada por
George Lakoff & Mark Johnson, em 1980, e sobre ela discorreremos na próxima seção.
3.1.METÁFORA CONCEITUAL
A Teoria da Metáfora Conceitual foi elaborada por George Lakoff e Mark Johnson,
nos Estados Unidos, no final da década de 70 e publicada na década seguinte por meio do
clássico Metaphors We Live By. A propósito dos pesquisadores, com essa teoria, foi mostrar
que as metáforas estão presentes em tudo o que fazemos e, portanto, são resultantes de nossas
experiências e de nossa cultura. Os conceitos principais dessa teoria são: metáfora conceitual,
expressão metafórica, domínio, mapeamentos e desdobramentos. Para a consecução desse
trabalho, lançamos mão dos três primeiros conceitos mencionados.





Metáfora Conceitual: é uma maneira convencional de conceitualizar um domínio de
experiência em termos de outro, comumente de maneira inconsciente. Exemplo:
DISCUSSÃO É UMA GUERRA. Nesse exemplo, a metáfora fornece um conceito de
discussão como se fosse uma guerra, pois quando discutimos nos comportamos não
como se estivéssemos em uma guerra, propriamente dita, mas assumimos
comportamentos de pessoas que estão em um campo de batalha como adversários.
Expressão Metafórica: expressão linguística que manifesta uma metáfora conceitual.
Exemplo, a partir da metáfora DISCUSSÃO É UMA GUERRA: Destruí todos os seus
argumentos porque eram fracos.
Domínio: área do conhecimento ou experiência humana. Há dois tipos de domínio: o
domínio-fonte (+concreto), a partir do qual conceituamos alguma coisa
metaforicamente; e o domínio-alvo (abstrato), que queremos conceituar. Na metáfora
DISCUSSÃO É UMA GUERRA, discussão é o domínio-alvo e guerra o domíniofonte.
3.2. A METÁFORA NA TERMINOLOGIA

Esse novo conceito atribuído à metáfora ganhou projeção também nos estudos
terminológicos, uma vez que o termo passou a ser compreendido, a partir do final do século
XX, como unidade constituinte da língua natural. Assim, por uma questão lógica, se as
metáforas fazem parte da vida cotidiana das pessoas e se processa de modo natural e
sistemático na mente humana, evidentemente se estenderiam, também, para os domínios
especializados.
As metáforas terminológicas, assim como as metáforas de outros campos do
conhecimento, caracterizam-se por estabelecerem uma relação de similaridade entre conceitos
de diferentes domínios – um domínio-fonte e um domínio-alvo. (OLIVEIRA, 2011, p. 107).
Basicamente, os cientistas ou profissionais de uma área do saber, ao atribuírem
denominações a novos termos se apoiam em modelos cognitivos comumente procedentes de
suas experiências cotidianas. Para realizarmos o levantamento de termos do universo do
caranguejo, sob a óptica da metáfora conceitual, selecionamos transcrições grafemáticas
resultantes de entrevistas realizadas com catadores e vendedores de caranguejo em dois
municípios maranhenses: São Luís e Araioses. Após a seleção, identificamos os termos e
expressões metafóricas. Por ora, apresentamos uma amostra dos dados coletados.
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O CARANGUEJO É UM SER HUMANO
Os catadores e vendedores de caranguejo atribuem características físicas e
comportamentais de seres humanos ao crustáceo, como podemos ver a seguir.
O caranguejo brinca
O período do defeso, em que o IBAMA proíbe os catadores de caranguejo de
capturá-los, corresponde à época do acasalamento. Alguns catadores de caranguejo relataram
que isso ocorre no período de carnaval e por isso dizem que os caranguejos saem de suas tocas
para “brincar”, assim como as pessoas saem pelas ruas para participar das brincadeiras de
carnaval.
Exemplo:


INQ: E quando é esse período que ele fica gordo e depois que ele fica magro?
INF: Ele vai chegá tá gordo pro mês de dezembro, de janeiro que é o tempo que vem
a brincadeira do caranguejo. É a saição do caranguejo.
INQ: O que é isso?
INF: A saição é uma coisa... quando chega encima do carnaval, no mês de fevereiro,
encima da maré grande depois de três dia ele sai pra brincá mangue a fora pra se
alazar com as fêmea.
INQ: Alazar?
INF: Alazar que a gente diz é produzi os dois, eles sai... fica fora na beira do rio se
lavano, tomano banho aí é a época que ele tá todo... chega essa época agora tá
proibida, ninguém trabalha mais. Ninguém pode trabalhá.
O caranguejo tem pernas
Na morfologia externa do caranguejo, o nome técnico atribuído ao que chamamos
comumente de “pata” do caranguejo, é pereópode. Os primeiros pereópodes, que são
as patas, também chamadas de presa, servem como instrumento de corte e defesa.
Outras menores têm função de locomoção. Os caranguejeiros, então, as
denominaram “pernas” por essa função que exercem.
Exemplo:
INF: o caranguejo ele tem o casco, tem as perna, tem a pata que a gente chama de
presa e tem o peito que é aqueles dois lados dele, depois que você arriba a barguilha
fica aqueles dois lado que chama peito do caranguejo.
INQ: E vocês chamam de pernas só aquelas mais fina?
INF: Aquelas fina. E aquelas que chama presa é as duas maior.
O caranguejo tem unha
Os catadores de caranguejo se referem ao 5º pereópode, o menor de todos, como
unha porque, assim como a unha humana, é fininho e mais frágil que os demais.
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Exemplo:
INQ: Presa grande e presa pequena. Mas tem uma nele que é a menor de todas
INF: É a unha, não é a perna do caranguejo não a gente só chama perna do
caranguejo.
INQ: Qual é a unha que tu chamas, são todas as outras que não são as pernas. Você
fala de perna ou de unha é a mesma coisa?
INF: Não, porque a unha ela fica mesmo após as perninhas e tem a unha do
caranguejo. É aquela que tem a pontinha que é unha do caranguejo.
Também pudemos identificar conceptualizações metafóricas de objetos do universo
do caranguejo que sistematicamente estabelecem uma semelhança funcional com objetos já
conhecidos previamente por profissionais dessa atividade, como, por exemplo, luva. Outros
termos foram atribuídos a objetos de proteção com base na forma que apresentam, como
manga, dedeira e braceira, que servem para proteger o braço e os dedos dos catadores de
lascas de pau, objetos cortantes que podem estar nas tocas dos caranguejos e da própria defesa
dos crustáceos.
Exemplo 1:
INQ: E como é que faz pra pegar o caranguejo?
INF: O rapaz que vai pegar o caranguejo tem que ir todo equipado, porque às vezes
pega estrepada, às vezes ele vai todo equipado com a roupa do mangue. A roupa é
calça comprida, camisa manga comprida e usam um tipo de uma luva que colocam
no braço que vem até aqui no ombro, aí eles amarram aqui, tem as dedeiras dos
dedos.
INQ: O que é dedeira?
INF: As dedeiras é um pano que a gente pega e costura assim aí eles coloca em cada
dedo, ali já vem as manga que eles fazem, já vem com aqueles buracos até aqui na
juntinha, aí ele colocam aqui aí ficam guardado, bem guarnecido.
INQ: A gente chama de manga ou de luva?
INF: É a mesma coisa
Exemplo 2:
INQ: E para pegá o caranguejo você usa alguma roupa, algum outro instrumento
além do cambito?
INF: A gente usa roupa, calça, sapato, touca, luva.
INQ: E como é essa roupa?
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INF: É simples mesmo, roupa velha. Cê verte a roupa, calça o sapato velho também,
cê coloca uma luva no braço.
INQ: E essa luva vocês compram pronta ou vocês fazem?
INF: A gente manda fazê.
INQ: Ela pega até o ombro é, assim, com os dedos com tudo?
INF: Tem as dedeira. Primeiro cê faz as dedeira, segundo cê veste os dedo tudinho
com as dedeira, terminá aqui cê põe a luva vem até a cabeça do ombro.
INQ: E o que é dedeira, algum pedaço de pano?
INF: Algum pedaço de pano que é costurado pra entrá certinho no dedo aí você
passa um nylon de saco pra mode fica segurando pra mode ele não sair do dedo.
INQ: Além de colocar a dedeira ainda faz uma proteção de nylon, mas cada um é
separado?
INF: Cada um é separado.
INQ: Aí dopois disso é que põe a luva?
INF: Põe a luva, faz o amarradilho encima do pulso e faz outro amarradinho no
músculo e outro na cabeça do ombro pra segurá.
INQ: E com que amarra?
INF: Com a própria embira de amarrá o caranguejo. Com a própria palha de
carnaúba.
4. CONCLUSÃO
A metáfora no âmbito da Terminologia também é produtiva. A Terminologia, de uma
disciplina rígida, que não admitia variação, passou a ser uma disciplina mais aberta quando se
entendeu que os termos estão, de fato, inseridos na língua comum. A metáfora, como um dos
fenômenos semânticos (agora) passível a análises, é uma proposta de estudo muito
interessante para que as pessoas entendam o motivo pelo qual os termos têm se tornado cada
vez mais acessíveis e facilmente compreensíveis. E assim o são por um motivo simples:
aqueles que dão nomes ao que é considerado novo o criam sempre partindo de uma visão,
uma ideia, um nome preexistente, pois “... não somos do século de inventar palavras. As
palavras já foram inventadas. Nós somos do século de inventar outra vez as palavras que já
foram inventadas”. (Almada Negreiros 1993: 20, apud Vilela, 2002, p. 9). Desse modo,
entendemos que o universo do caranguejo, assim como outros domínios do conhecimento, é
bastante propício para a identificação de novas metáforas em seus campos conceituais.
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TRADUÇÃO NA FICÇÃO CIENTÍFICA:
A INFLUÊNCIA DA TRADUÇÃO NA DISSEMINAÇÃO DO GÊNERO
DE FICÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL
Fernanda Libério Pereira
Naiara Sales Araújo Santos

1. INTRODUÇÃO
A Ficção Científica (FC), gênero que surgiu por volta do século XIX e alimentou-se
do desenvolvimento tecnológico crescente desde o período do Renascimento, chegou ao
século XXI ainda com limitado reconhecimento diante do contexto literário mundial. Seu
nascimento deu-se como uma resposta natural à postura reflexiva e questionadora que passou
a surgir na sociedade diante de descobertas e investigações científicas que clareavam
horizontes ainda pouco desbravados.
Alternando entre fantasia e realidade, a FC pôde percorrer contradições tecnológicas e
sociais na construção de narrativas capazes de sustentar as mais diversas aventuras, que
serviram e, ainda em tempos atuais, servem de alicerce para a construção da liberdade criativa
característica do gênero. Ao mesclar aspectos científicos às construções ficcionais, a FC
registra a reunião entre o fantástico imaginário e os aspectos mais reais do conhecimento
humano, arquitetando previsões tecnológicas e cultivando um amplo território, propício à
oferta de diversas vertentes que não se restringem a limites de concepção.
É interessante atentar-nos ao momento da inserção do gênero de FC no universo do
leitor brasileiro, propiciado pelo contato destas obras, muitas vezes originárias de línguas
como o inglês e o francês, com o processo de tradução para a língua portuguesa. A partir desta
prática, responsável pela chegada e disseminação do gênero no país, é possível perceber a
existência de um grande espaço para investigações referentes às especificidades que envolvem
o processo de tradução, os métodos e procedimentos aplicados em sua execução e as
abordagens teóricas que envolvem a tradução deste tipo de literatura ainda não reconhecida no
país.
A tradução, vista por muitos estudiosos como forma de reescrita de uma obra, é
responsável por fazer corresponder não apenas a narrativa geral de uma produção literária,
mas também de seus pormenores contextuais, detalhes que devem ser estudados antes da
exposição a um novo público por serem responsáveis pela estética coesiva da narrativa.
A existência de diferentes abordagens dentro da tradução, principalmente quando
aplicada à literatura, pode trazer dúvidas relacionadas a diversos fatores da prática. Questionase a fidelidade do processo de transformação de um texto de partida (em sua língua original) a
um texto final, as intenções do tradutor, o conhecimento específico referente à ciênciatecnologia e as escolhas de adaptação relacionadas ao contexto no qual estão inseridos os
leitores da obra em sua língua materna e os novos leitores de outras línguas.
Voltando-se ao contexto das primeiras publicações de FC estrangeiras trazidas ao país,
é possível identificar a cobrança da tradução como prática diretamente associada ao
desligamento pessoal e ao seguimento da lógica literal, respeitando o conteúdo do texto de
origem e tentando, ao máximo, manter a política de não-interferência na reprodução desta
mensagem. Esta caracterização, entretanto, não considera a tradução como uma prática
subjetiva cuja execução envolve um processo que vai além da busca pela correspondência de
palavras.
Desconhecendo ou mesmo discordando destas concepções, alguns autores e estudiosos
da FC no Brasil apontam para a tradução não como uma ferramenta contributária à
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consolidação do gênero, mas como um certo obstáculo no processo de translado literário. A
preocupação com a tradução dos termos técnicos e científicos existentes neste tipo de obras é
registrado em grande escala por autores e tradutores da área. Com o desenvolvimento da
tecnologia, o tradutor responsável por esta função deve preparar-se para investir no
conhecimento específico, tornando-se apto a separar avanços tecnológicos recentes de ficção e
tendo capacidade de introduzir novos conceitos científicos ao seu público-alvo.
No entanto, à época das primeiras publicações de FC traduzidas no país, o
desenvolvimento tecnológico nacional ainda caminhava a passos curtos. Quais seriam as
consequências dessa circunstância às traduções de FC no Brasil e, principalmente, como tais
traduções impactariam na chegada e disseminação do gênero? Para buscar tais respostas, será
necessário aprofundar-nos um pouco mais na história da FC como gênero literário emergente,
nos aspectos e teorias que sustentam a prática da tradução e no contexto tecnocientífico vivido
pelo Brasil durante o primeiro contato da FC no país e seu demorado processo de
estabilização.

2. FICÇÃO CIENTÍFICA: ASPECTOS GERAIS E
SURGIMENTO NO BRASIL
Desde seus primeiros registros, a FC constituiu-se como um espaço literário propício a
especulações, sonhos e novas perspectivas. Caracterizando-se como um universo que mistura
certezas e incertezas, esse gênero construiu-se através da junção de conhecimentos científicos
e a exploração de questões ainda desconhecidas. Reunindo o conhecimento popular à
percepção destes novos avanços tecnológicos e às expectativas e medos advindos com a nova
percepção de futuro, surgiram em países como a França, Inglaterra e Estados Unidos alguns
dos primeiros registros de obras literárias do gênero, como: Frankenstein, 1818, de Mary
Shelley (Inglaterra); Vinte mil léguas submarinas, 1870, de Julio Verne (França);
Lookingbackwards, 1888, de Edward Bellamy (Estados Unidos); TheTime Machine, 1895, de
H. G. Wells (Inglaterra).
O modo como a literatura trouxe a um mesmo plano o envolvimento da sociedade com
as manifestações tecnológicas, as expectativas de triunfo ou catástrofes e os elementos do
universo do imaginário revela o poder desta expressão artística para exprimir e representar o
reflexo desse momento histórico em diferentes países e sob diferentes ângulos. A projeção de
intervenções do plano real ou do fantástico sob a vida social passou a permear o pensamento
coletivo de populações expostas ao choque momentâneo do contato com o desconhecido,
abrindo espaço para a expressão do futurismo e de ideias revolucionárias com base em uma
possível desestabilização social a partir do mergulho no universo obscuro da ciência. Neste
contexto, La Rocque e Teixeira, pesquisadores da área de literatura e história, afirmam que:
Através dos tempos, a literatura tem dado voz aos medos e esperanças gerados pelas
descobertas científicas e retratado as imagens e mitos em torno da própria idéia de
ciência. A literatura fantástica, produzida desde a Antiguidade, já havia especulado
sobre os possíveis descaminhos do desenvolvimento tecnológico humano. Não é
espantoso, então, que nos deparemos, já no Século das Luzes, época da ascensão
triunfal da ciência, com escritores como Jonathan Swift, em As viagens de Gulliver,
que alertavam para o perigo de uma confiança excessiva nos paradigmas científicos
e tecnológicos que viesse sufocar o lugar da emoção no coração humano. No século
XIX, o avanço tecnológico fez com que muitas visões futuristas, que se acumulavam
desde o Renascimento, se tornassem parte do cotidiano das grandes cidades. É,
portanto, natural que essa época tenha testemunhado não só o nascimento do gênero
literário que ficou mais tarde conhecido como ficção científica, mas também uma
produção bastante extensa dessa literatura nascente, que se volta então para os
efeitos danosos ou benfazejos do desenvolvimento científico e tecnológico (LA
ROCQUE; TEIXEIRA, 2001, p. 11).
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Associado a visões e perspectivas negativas de futuro, a produção de obras de FC
também carregava esperanças relacionadas às mudanças na sociedade, sejam elas de cunho
tecnológico ou social. Distanciando-se dos outros gêneros, a FC pôde relacionar, de maneira
inédita, os elementos existentes no plano concreto a todo o universo subjetivo. Esta integração
proporcionou uma fonte quase inesgotável de inspirações, pretensões e especulações que
combinam o imaginário social às inúmeras investigações e avanços científicos já alcançados à
época e que ainda estariam por vir. De acordo com a pesquisadora brasileira Andrea Coutinho
(2008), tal expressão literária caracteriza-se pela mistura entre elementos científicos,
ficcionais, especulativos, intuitivos, fantasiosos e virtuais, e componentes racionais, técnicos e
científicos, tornando-se capaz de criar novos universos, amparados ou não por base
tecnológica.
Por trazer ao mundo real objetos, personagens e situações que, por vezes, têm base no
imaginário, a FC foi por muito tempo considerada apenas como uma vertente de pouca
expressividade da literatura fantástica e da literatura infanto-juvenil. Ultrapassando esse
estereótipo, mas trazendo o fantástico como um de seus fundamentos, tal gênero da literatura
conseguiu inserir o “novo” às suas narrativas através da dualidade real-imaginário, expondo
elementos que se encaixam perfeitamente na prateleira do fantástico ou, em caso de uma
evolução tecnológica que alcance as previsões sugeridas pelos autores, no real, sendo ele
representado por seres, cenários, ou situações relacionadas à intervenção científica efetiva na
sociedade.
A liberdade criativa alcançada através da combinação destes aspectos, apesar de
responsável pela expansão do universo abarcado na FC, também é apontada como uma das
causas da marginalização aferida ao gênero diante de outras expressões literárias. No Brasil, o
distanciamento da FC em relação aos outros estilos literários e os limites incertos que definem
este gênero provocou nos leitores, autores e estudiosos de uma literatura mais tradicional o
estranhamento e a resistência a tal expressão, que passou a ser rotulada como literatura de
cunho infantil, com pouco ou nenhum valor intelectual, destinada a leitores que preferiam
obras rasas de fácil entendimento. As especulações e concepções de futuro, além do interesse
demonstrado pelo desconhecido e inexplicável, fez deste gênero uma perturbadora expressão
artística aos olhos dos amantes do tradicionalismo brasileiro velado pelas imposições sociais e
culturais.
Por ainda não haver experimentado relevantes desenvolvimentos tecnocientíficos, o
Brasil fez da chegada e adaptação da FC à sua literatura nacional um processo demorado e
trabalhoso. Tal período de adequação gerou grandes obstáculos na busca desse gênero por sua
consolidação. Apesar de já contar com uma parca produção no Brasil, foi apenas a partir da
década de 50 que as primeiras obras que se encaixariam nesse estilo literário foram registradas
no país, publicadas em algumas revistas relacionadas ao gênero. Tais revistas, que publicavam
obras estrangeiras traduzidas para o português, foram responsáveis pelo primeiro contato do
público brasileiro com a FC, mas possuíam tiragens curtas e poucas edições, tornando-se
pouco conhecidas do grande público. Os anos seguintes continuaram a ser de limitada difusão
da FC no país e escassa produção nacional, característica que manteve o gênero à margem da
literatura.
Para Mary Elizabeth Ginway (2005), pesquisadora norte-americana, o acanhado
avanço tecnológico alcançado pelo país, considerado subdesenvolvido quando comparado a
grandes potências mundiais, e sua associação direta a elementos como a floresta amazônica,
praias tropicais e o carnaval viriam a ser alguns dos motivos apontados para a falta de
potencial do Brasil para a produção de FC.
De acordo com a autora, por tratar-se de um gênero tipicamente relacionado ao
primeiro mundo, a FC assumiu um caráter singular no Brasil, apresentando uma resistência
aos processos de modernização e utilizando-se de mitos nacionais herdados do passado para
projeções limitadas de futuro. Tal característica seria uma representação direta da
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desconfiança da população brasileira em relação à interferência americana e à imposição da
tecnologia e de todos os aspectos que envolviam uma nova cultura tecnocientífica. Neste
contexto, os mitos nacionais acabaram por converter-se no carro-chefe das produções de FC
no Brasil dos anos 60. Ginway afirma que:
Os mitos culturais do Brasil constituem um excelente ponto de partida para se
analisar a ficção científica, porque [...] os primeiros autores brasileiros de ficção
científica teimosamente se agarravam a eles, que foram evocados com nostalgia nas
distopias do período da ditadura, e frequentemente satirizados pelos escritores
contemporâneos de ficção científica. Uma lista inicial dos mitos mais recorrentes
incluiria o Brasil como um paraíso tropical, o Brasil como democracia racial, os
brasileiros como um povo sensual e dócil e o Brasil como um país com potencial
para grandeza como nação (GINWAY, 2005, p. 16).

Como consequência do modo de chegada da FC no Brasil e do contexto histórico e
social que envolveu esse momento, a expressão do gênero no país mantém-se, até hoje, à
sombra das publicações de origem internacional, propiciando uma considerável discrepância
entre o volume de obras estrangeiras e nacionais consumidas no país, sendo a primeira ainda a
predominante.
Os capítulos seguintes aprofundar-se-ão na discussão sobre a chegada da FC no Brasil
através da análise da relação entre os textos originais, produzidos em línguas estrangeiras, e
suas versões traduzidas publicadas no Brasil. Além disso, serão investigadas as características,
consequências e condições do processo de tradução aplicado em tal contexto literário
emergente no país e suas influências para o estabelecimento e disseminação da FC em terras
tupiniquins. Para isso, será necessário aprofundar-se nas concepções que constroem o(s)
conceito(s) de tradução, sua trajetória e os impasses encontrados ao longo da história na
estabilização desta prática como uma cúmplice e eterna companheira da produção literária em
escala mundial.

3. HISTÓRIA, CONCEITOS E IMPASSES DA TRADUÇÃO
Para melhor entender qual a relação entre os primeiros contatos da FC com o público
brasileiro e o contexto atual de tal gênero literário no país, é necessário atentar-se a um fator
que esteve sempre presente na literatura, suas ramificações e, principalmente, perpetuação: a
tradução.
Aprofundando-se nesse tema, é possível perceber a existência de um grande espaço
para investigações referentes às especificidades que envolvem o processo de tradução, os
métodos e procedimentos aplicados em sua execução e as abordagens teóricas que envolvem a
tradução literária. Vista por muitos estudiosos como forma de reescrita de uma obra, esta
prática é responsável por fazer corresponder não apenas sua narrativa geral, mas também seus
pormenores contextuais, detalhes que devem ser estudados antes da exposição a um novo
público, por serem responsáveis por sua estética coesiva.
Desde o início de sua existência, a tradução sempre esteve atrelada à subjetividade
humana, característica que transformou tal prática em um caminhar sobre a corda bamba das
definições certeiras e concretas, desafiando críticos e estudiosos sobre o mistério de sua
verdadeira essência. Para compreender a trajetória da tradução ao longo dos anos e tornar-se
capaz de perceber os aspectos que a envolviam no momento de chegada de determinadas
obras de FC no Brasil, devemos atentar-nos ao histórico traçado por críticos e estudiosos da
área, que revelam a visão sustentada pela tradução diante de tempos antigos e atuais e as
alterações sofridas por esta prática nos diferentes contextos de sua execução.
Para começar, o pesquisador belga Theo Hermans realiza em sua obra Images of
Translations: Metaphors and Images in the Renaissance Discourse on Translation (1985)
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uma análise das contrastantes visões sobre a tradução na perspectiva de escritores e estudiosos
do período renascentista e após o período de 1650. Hermans descreve que, de acordo com a
visão renascentista da literatura (entre os anos de 1550 a 1650), a tradução tratava-se, ou
deveria ter, obrigatoriamente, a função de fidelidade ao original, reproduzindo com exaustivo
detalhamento todo o conteúdo de uma obra em sua nova versão. Sem quaisquer expressões
passíveis de percepção, o tradutor exercia um papel servil, mecânico e menosprezado,
considerado inferior ao autor. Hermans (1985) afirma que:
In the Renaissance conception of literature, translation and imitation stand in a
paradoxical relation to each other. They are often discussed together and regarded as
closely related or complementary activities, but on other occasions they are felt to be
miles apart. Especially in the seventeenth century we may find them described in
similar terms, sometimes by means of the same images, analogies and metaphors,
but even to the level of their respective metalanguages they may touch at one point,
perhaps partly overlap, but they rarely if ever merge together. […] Even when
translation and imitation are associated with each other, translation almost invariably
emerges as the less deserving of the two. The main reasons for this appear to be,
first, that the ultimate goal of ‘total’ translation, which would reproduce the source
text faithfully and completely in all its aspects across the language barrier, is
unattainable; secondly, that the translator’s freedom of movement is severely
restricted, so that he finds himself in a subordinate and even subservient position
with regard to his model; and thirdly, that, whatever its relative value, the translated
text necessarily remains a copy of an original work and is thus by definition inferior
to that original, the more so since translation denies itself the emulative impulse
which could act as a challenge, pitting the translator against the original author.
(HERMANS, 1985, p.103)

Desta forma, além de caminhar ao lado da imitação, a definição de tradução à essa
época também encontrava-se disposta como prática de pouco reconhecimento, estando, muitas
vezes, abaixo da própria imitação. Hermans aferiu isso à inatingibilidade da tradução
totalmente fiel cobrada pelo público leigo; à restrição sofrida pelo tradutor na impossibilidade
expressar-se, o que lhe conferia um papel subordinado e, muitas vezes, escravo do original; e
à eterna inferioridade à qual está fadado o trabalho do tradutor por ser a cópia de um trabalho
original.
Apesar de ser descrita através de metáforas como “o avesso de uma tapeçaria, ou a luz
da vela comparada à luz do sol”, reportada pelo pesquisador brasileiro John Milton no livro
Tradução. Teoria e Prática (1998, p. 2), é interessante atentar-se ao papel social também
aferido à tradução àquele tempo. Milton, que fundamenta sua pesquisa nos estudos de
Herman, entre outros autores, relata a existência de diversas referências ao bem comum
proporcionado pela prática da tradução através da disponibilização de títulos estrangeiros.
Esta percepção positiva viria a ser questionada até a atualidade por autores e críticos
como o poeta francês Joachim Du Bellay, na obra Deffence et illustration de la langue
francoyse (1549), que concede à tradução um limitado papel como instrumento de
disseminação do conhecimento e nega qualquer representação da prática como forma de
enriquecimento da literatura ou do vernáculo (p. 32,34, 38, 59, 192). No entanto, para
compreender como a tradução consegue firmar-se mesmo como os choques proporcionados
por seu caráter subjetivo, é preciso continuar a consultar as imagens à ela aferidas nos anos
posteriores ao renascimento.
Após 1650, a imagem do tradutor altera-se quase completamente, pendendo ao lado
oposto ao que ocupava nas décadas anteriores. John Milton (1998) afirma que o antes servil
tradutor, agora carrega a imagem de um conselheiro, quiçá um amigo, do autor, mantendo a
chama do conteúdo original, mas acrescentando algo seu que enriquecerá o produto literário
final. George Chapman, tradutor e poeta inglês, ao escrever o prefácio para sua tradução de
Seven books of Iliad (1598), de Homero, enfatiza que:
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The worth of a skillful translator is to observe the figures and formes of speeches
proposed in his author, his true sense of height, and to adorne them with figures and
forms of oration fitted to the originall in the same tongue to which they were
translated (STEINER, 1975 apud MILTON, 1998,).

Esta perspectiva evoluiu, como retratado pelo pesquisador francês Michaël Oustinoff
(2011), que relata que nos séculos XVII e XVIII a prática da tradução passou a basear-se no
princípio de que uma tradução só poderia ser bela caso fosse infiel, visão que levou os
tradutores, muitas vezes, a dar as costas ao original da forma que lhes conviessem (p.8).
Somando à isso, John Milton (1998) descreve a perspectiva que tinham os alemães ao
final do século XVIII e início do século XIX sobre a tradução: para eles, o tradutor
aproximava-se de um semideus, o iluminado guia que seria responsável por levar a literatura
alemã ao ápice da criação artística e que proporcionaria as mais majestosas combinações de
formas e ideias literárias através da quebra de barreiras linguísticas (p. 2). Complementando
essa visão, Milton chama atenção à Introdução dos Tradutores da versão autorizada da Bíblia
Sagrada (1611), que diz ser “a tradução que abre a janela, para deixar a luz entrar; que quebra
a casca, a fim de podermos comer a polpa; que abre a cortina, a fim de podermos olhar o lugar
mais sagrado; que remove a tampa do poço, a fim de podermos tirar água”.
Por outro lado, muitos viam o tradutor como um audacioso impostor, uma espécie de
empecilho entre o conteúdo e o leitor. Reafirmando essa visão, a escritora britânica Virginia
Woolf atribuía à tradução o papel da neblina que envolvia e embaçava a visão diante de uma
obra estrangeira. Percepções como essa fortaleceram o trocadilho italiano traduttore-traditore
(tradutor-traidor), que carrega consigo o peso da quebra de fidelidade e propõe à prática da
tradução o papel de mal menor (OUSTINOFF, 2011, p.16), fazendo da consulta ao original
uma opção mais confiável que quaisquer traduções, mesmo as mais excelentes.
Percebe-se, então, que o tradutor dispõe de diversos direcionamentos distintos dentro
de seu encargo, mas não estará preso necessariamente a nenhum deles, pois a escolha
dependerá da visão que o próprio construirá sobre a tradução e sobre cada trabalho diferente
que vier a realizar.
De forma a ilustrar um pouco o caminho traçado pela tradução em solo brasileiro,
pretende-se, no próximo capítulo, relacionar seu progresso ao desenvolvimento de uma
expressão literária que também lutou para estabelecer-se no país e que, assim como a
tradução, caminhou em uma corda bamba, passando por diversos impasses até seu
estabelecimento nos dias de hoje. A história da FC no Brasil muito está relacionada à história
da tradução nacional, vínculo que merece ser discutido e analisado sob a luz dos fatos
históricos que as envolveram e à leitura de críticos e estudiosos de ambas as áreas.

4. TRADUÇÃO E FICÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL:
HISTÓRIAS CRUZADAS
Ao resgatar o histórico da chegada da Ficção Científica no Brasil, é interessante tomar
como paralelo o surgimento de outras expressões literárias, hoje já fortemente estabelecidas,
para compreender o contexto que teremos como ponto de partida nesta análise. Tendo como
referência o Brasil em um período pós-colonial, cuja produção literária ainda estava subjugada
à expressão artística portuguesa, devemos acompanhar o surgimento da literatura infantojuvenil, gênero onde a FC se viu forçosamente encaixada por muito tempo.
Assim como em outros países considerados novos, a população brasileira passou a ter
proximidade com a literatura infanto-juvenil através de obras estrangeiras traduzidas ao
português de Portugal, além das próprias produções lusitanas. Segundo a crítica literária
Nancy Coelho (1987), foi a partir das traduções portuguesas que o público brasileiro infantojuvenil passou a ter seu primeiro contato com a literatura, desenvolvendo uma identidade
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cultural. Dentre os títulos que chegavam ao país e passavam a conquistar um público leitor
cativo estavam as obras do francês Julio Verne e do irlandês Jonathan Swift que, futuramente,
seriam classificadas como obras de fantasia, gênero que dá origem à FC.
No entanto, com o desenvolvimento nacional e as ramificações que tomaram a língua
portuguesa, muitas diferenças passaram a surgir entre o idioma falado no Brasil e em
Portugal. Coelho (1987) relata que entre o fim do século XIX e o início do século XX, a
mediação portuguesa passou a ser um obstáculo para os leitores brasileiros:
O inconveniente dessa mediação portuguesa, principalmente junto às crianças,
começou a ser notado, de certo momento em diante, pela linguagem. Aos poucos, a
língua portuguesa, no Brasil, foi-se diferenciando da portuguesa em Portugal; e os
textos oferecidos para leitura tornavam-se quase ilegíveis, devido às diferenças de
vocabulário e sintaxe. Foi quando começou uma reação nacionalista contra a
predominância lusitana em nossa cultura (COELHO, 1987, p. 28).

Além de impulsionar o fortalecimento da produção nacional, este momento
intensificou a necessidade de importar literatura estrangeira através de um processo que
trouxesse o conteúdo original à língua verdadeiramente utilizada no país. Não restrita somente
à literatura infanto-juvenil, tal necessidade abriu espaço para que a tradução no Brasil tomasse
forma e força, inclusive quanto ao aprofundamento de seus estudos.
Essa circunstância foi responsável, também, por possibilitar a expansão do horizonte
intelectual brasileiro, fornecendo à população um acesso mais direto e abrangente aos avanços
e conquistas alcançados por outros países. Dentre tais avanços, encontram-se as descobertas e
investigações científicas obtidas por nações mais desenvolvidas como a Inglaterra, França e
Estados Unidos. O conhecimento que agora chegava livremente ao país, sem o intermédio de
uma nação colonizadora, abria os olhos do Brasil para as conquistas e avanços a serem
realizados.
Assim como em outras expressões culturais, a literatura estrangeira também chegava
ao Brasil carregada de impressões referentes ao contexto de questionamentos e investigações
científicas que vinha fortalecendo-se mundialmente. Dentre essa literatura que adentrava o
país encontravam-se obras de fantasia e FC como as de Mary Shelley, Julio Verne e H. G.
Wells, que aqui eram categorizadas como leituras infanto-juvenis, ainda que seu teor
ultrapassasse tal classificação.
Enfrentando um contexto nacional de exaltação aos clássicos e resistência a novos
gêneros literários, a FC encontrou no Brasil um público escasso, razão pela qual seu
desenvolvimento e estabilização no país tornou-se um processo trabalhoso e demorado,
estendendo-se até os dias de hoje. É interessante relembrar, no entanto, que apesar do
ambiente de difícil instalação, por volta do ano de 1950, a FC chegou a conseguir espaço em
publicações brasileiras, devido à insistência de pequenos grupos editoriais que haviam tido
contato com obras de FC em suas versões originais. A partir de então surgiram as primeiras
versões traduzidas de títulos estrangeiros clássicos do gênero.
Para compreender mais profundamente os pormenores desse processo de chegada,
disseminação e estabilização da FC no Brasil, é necessário dar atenção às circunstâncias que
envolveram as primeiras publicações registradas no país, principalmente ao mecanismo
utilizado para trazer tais obras estrangeiras ao alcance do público brasileiro: a tradução. Como
descrito nos capítulos anteriores, o processo de tradução envolve muitos aspectos, sejam eles
de discussão técnica ou subjetiva. No caso específico da FC, vem ao caso analisar quais
pontos fazem desse gênero uma expressão única, mesmo para a tradução.
Por englobar diversas vertentes, a tradução de FC não pode limitar-se a uma proposta
única e unidirecional. Uma das principais questões ressaltadas por estudiosos e críticos da
área é a existência de dois tipos de textos distintos que encontram-se na FC: o texto literário e
o texto técnico. Sobre isso, o pesquisador brasileiro Ralph Miller (2007) discorre:
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[...] além dos problemas comuns a qualquer tradutor literário, essa característica de
obra híbrida impõe aos tradutores de ficção científica diversas questões mais
comumente relacionadas à prática da tradução dos chamados textos técnicos.
Portanto, quando se trata de traduzir uma obra de ficção científica, o tradutor se vê,
em uma mesma tradução, diante de um duplo enfrentamento: o da tradução literária
e o da tradução técnica. Como conseqüência, o tradutor precisa estar preparado para
perceber (e produzir) essas variações de registro – tanto em suas formas na língua de
partida, como nas da língua de chegada – e, dentro do possível, dar-lhes um
tratamento apropriado (MILLER, 2007, p.37).

Já que as histórias de FC muitas vezes contam com a descrição de feitos tecnológicos e
avanços científicos, era necessário ao profissional responsável pela tradução ao público
brasileiro um conhecimento tanto da linguagem técnica e acompanhamento do avanço
tecnocientífico, como da língua original e da língua de destino da obra. Para que o resultado
fosse plausível e passível de compreensão total do público, todas as referências à ciência
deveriam ser trazidas à luz do contexto nacional de maneira convincente e, principalmente,
sendo referenciadas de maneira correta, respeitando os casos onde termos e expressões
correspondentes já existissem na língua de destino; ou pesquisando cuidadosamente a melhor
forma de introduzir novos termos para indicar elementos, técnicas ou avanços cuja referência
lexical ainda não havia sido estabelecida no país.
Outro aspecto fundamental, citado pela pesquisadora finlandesa Heini Kalliomäki em
sua tese Translating fictitious science: a case study on the translation process of two short
stories by Isaac Asimov (2007), é a necessidade do tradutor ter conhecimentos científicos
suficientes que o permitam diferenciar entre ciência e ficção, para que não produza traduções
descontextualizadas, deixe de utilizar expressões já existentes na língua de destino, ou
confunda elementos ficcionais com conceitos já estabelecidos.
Percebe-se, então, que a tradução de FC carrega consigo uma maior responsabilidade
quanto à fidelidade de sua execução, não necessariamente à versão original das obras em
questão, mas ao aspecto técnico que pode carregar em suas narrativas. Enquanto a tradução
literária luta entre diferentes visões quanto à liberdade e autonomia do tradutor e a reprodução
fiel do autor estrangeiro, valendo-se da emoção e imaginação; a tradução técnica deve
rigorosa exatidão aos fundamentos e particularidades descritos, valendo-se da razão e do
intelecto, e ainda, devendo ir em busca de adaptações precisas no ambiente em que será
reproduzida. Sobre a tradução científica, Kalliomäki afirma:
Translation is never completely problem-free, but scientific translation has many
problems of its own. When translating into a target language of a developing country
the translator has to come up with new expressions to describe scientific or
technological phenomena, or when translating for example an advanced study of
physics the translator faces the problem of having to fill in many things by
him/herself, which is not always simple (KALLIOMÄKI, 2007, p.13).

Desta forma, quando obrigado a encarar o deslocamento de um conteúdo científico à
língua de países que, comparados ao país de origem da obra, apresentam grande disparidade
de desenvolvimento intelectual, cabe ao tradutor o trabalho ainda mais árduo de procurar
elementos relacionáveis para inserir à versão traduzida. Essa busca deve ser realizada de
modo que o material torne-se compreensível ao leitor leigo, que deverá compor grande parte
do público neste caso.
Além do domínio sobre assuntos científicos e conhecimento referente à tradução
literária e técnica, entende-se que os profissionais encarregados pela tradução de obras desse
gênero também são obrigados a possuírem conhecimento sobre a própria FC e grande
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capacidade de imaginação, pois deverão estar preparados para nomear desde lugares, objetos e
comidas a novas formas de organização sociais e diferentes seres vivos, elementos comuns a
esse tipo de narrativa.
Ainda neste contexto, os tradutores deverão respeitar as circunstâncias e o cenário que
envolvem o país de destino das obras a serem traduzidas, considerando os elementos culturais
que compõem o ambiente a receber tal conteúdo, além dos conceitos técnicos já estabelecidos
naquele espaço. Em relação a esse aspecto, Ralph Miller (2007) afirma que:
[...] as condicionantes culturais têm que ser consideradas, isto é, os aspectos
culturais, tanto da cultura de partida, quanto da de chegada, são fatores que vão
influenciar a elaboração do encargo tradutório, bem como as decisões do tradutor,
pois podem ser uma característica da cultura de partida que pode ou não ter uma
importância significativa na cultura de chegada. Nos excertos da obra de Jules Verne
[...], há diferenças de unidades de comprimento (milha e léguas), as quais, em outra
tradução, poderiam ter sido todas convertidas para quilômetros, por exemplo,
tornando a apreciação de distâncias muito mais clara e óbvia para um leitor
brasileiro do séc. XXI. E aqui não se trata apenas de uma questão de conversão de
valores e unidades para ir ao encontro de uma expectativa cultural do leitor. Outros
aspectos técnicos têm que ser considerados, pois milhas podem ser náuticas ou
terrestres (há uma diferença de 243 metros entre elas), o que pode representar
diferenças consideráveis, seja em uma tradução literária ou, onde poderia haver
implicações graves, técnica. Outras condicionantes culturais também devem ser
levadas em conta: no séc. XIX era comum, por exemplo, o uso de léguas para medir
distâncias, coisa que já não ocorre nos dias de hoje. Esse exemplo pode ser
extrapolado para textos mais antigos, nos quais informações análogas a essas podem
ocasionar dificuldades ainda maiores (MILLER, 2007, p.38).

Dentro dos aspectos culturais acima citados, uma circunstância essencial a ser
analisada pelo tradutor de obras de FC será o contexto de desenvolvimento tecnocientífico do
país a receber tais narrativas.
Analisando essa situação no contexto de publicação das primeiras versões traduzidas
de FC no Brasil, registradas por volta da década de 50 e anos seguintes, podemos encontrar
um panorama curioso. Como relatado no primeiro capítulo desta análise, a FC foi obrigada a
enfrentar um longo e cansativo processo de entrada e estabilização junto ao contexto literário
nacional. Muito disso deve-se, ainda nos anos 50, ao grande atraso de desenvolvimento do
país em relação aos avanços científicos já alcançados por outras nações. É nesta conjuntura
que alguns dos primeiros títulos de FC são traduzidos para publicação em revistas organizadas
por editores, e futuros autores, interessados na área.
Para entender a relação entre a identidade adquirida pela FC no Brasil e o contexto de
desenvolvimento tecnocientífico do país, aspecto que influenciou diretamente a estabilização
e disseminação do gênero aqui, é preciso analisar as circunstâncias que envolveram a tradução
destas narrativas. Desta forma, poderemos entender um pouco mais sobre os motivos das
dificuldades enfrentadas por este gênero literário em estabelecer raízes com o público
brasileiro.
4.1.O impacto do contexto tecnocientífico no Brasil na
tradução de Ficção Científica
Tendo como objetivo analisar o papel do desenvolvimento científico brasileiro na
compreensão do contexto no qual estavam inseridos os tradutores de FC à época das primeiras
traduções deste gênero no país, e quais as implicações ocasionadas pela possível influência
desse cenário, será preciso traçar um breve histórico dos avanços e dos caminhos trilhados
pela ciência no Brasil.
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Em primeiro lugar, é necessário lembrar que os primeiros modelos institucionais
buscados pelo Brasil, responsáveis por ditar o desenvolvimento social e intelectual do país,
tinham origem na Europa. Segundo Silva Fernanda Figuerôa (1998), pesquisadora brasileira
na área de história das ciências, foi na época em que servia de sede à coroa portuguesa que o
país deu-se conta de sua defasagem em relação às nações europeias e colocou em prática um
plano de modernização conservadora. O perfil pragmático desse plano deu origem à
importação de tradições e arquétipos científicos de diversas fontes para a elucidação e solução
de problemas diferentes.
Diante desse cenário, o sociólogo Simon Schwartzman (2001) defende que a ciência
brasileira, em seu princípio, não passava de uma pálida imagem da ciência europeia. Segundo
ele, “faltavam as estruturas, instituições e forças sociais que davam vida à ciência no Velho
Mundo, e no passado quaisquer realizações científicas do Brasil devem ser associadas
necessariamente às condições europeias, não brasileiras” (SCHWARTZMAN, 2001, p.1).
Seria apenas a partir da saída da corte portuguesa do país, em 1821, que os primeiros
institutos técnicos e algumas atividades de pesquisas começaram a ser registradas. Uma
década mais tarde, o Brasil imperial vivia seu apogeu científico, durante o reinado de D.
Pedro II (1831-1889), imperador que envolveu-se ativamente com os assuntos relacionados à
ciência, tecnologia e educação. Schwartzman (2001) relata que o imperador investiu na
presença de cientistas estrangeiros no Brasil e se fez presente nos acontecimentos culturais
mais importantes e científicos no país. No entanto, para o autor, tal envolvimento resultaria
em uma resistência à modernidade por colocar as atividades científicas à mercê dos caprichos
imperiais, que apresentavam interesses limitados. Sobre isso, Schwartzman afirma que:
Até o princípio da República, a atividade científica no Brasil era extremamente
precária. De um lado, precisava lidar com iniciativas instáveis, empreendidas
segundo os impulsos do Imperador. Por outro, tinha que enfrentar as limitações das
escolas profissionais burocratizadas, sem autonomia e com objetivos puramente
utilitários. Essa situação precária será melhor compreendida se lembrarmos que o
Brasil não tinha setores sociais significativos que julgassem a atividade científica
suficientemente valiosa e importante para justificar o interesse e o investimento por
parte da nação (SCHWARTZMAN, 2001, p.20).

Ainda segundo o autor, entre o final do século XIX e início do século XX, o Brasil
viveu um período de intenso contato com a Europa e principalmente com a França, que
introduziu conceitos científicos como o darwinismo biológico e social, o positivismo e o
materialismo filosófico e político. Estas novas perspectivas estimulavam a população a aceitar
novos conhecimentos e técnicas populares na Europa, mas que, muitas vezes, pouco tinham a
ver com a sociedade brasileira.
Resumida à elite, a pesquisa científica à essa época desenvolvera-se, mas não ao seu
máximo; além disso, o crescimento do positivismo no país passou a pregar a ciência como um
objetivo já alcançado e um campo totalmente compreendido, tirando o espaço para
questionamentos, confrontações de teorias ou experiências; tal comodismo acabou por pautar
a atividade científica brasileira ainda por muitos anos.
O período que finalmente ofereceu grande impulso ao desenvolvimento da ciência e
tecnologia no Brasil foi o da ditadura militar, estabelecida entre os anos de 1964 e 1985. A
pesquisadora e jornalista Fabíola de Oliveira (2006) afirma que a doutrina nacionalista
imposta nacionalmente organizava grandes projetos tecnológicos que propunham-se a ser
capazes de levar o país à soberania e independência. Oliveira comenta que:
Ainda que a sociedade não fosse consultada, existia, de fato, um projeto nacional de
desenvolvimento tecnológico com metas estabelecidas – e foi no bojo desse projeto
que surgiram o programa nuclear, a indústria aeronáutica e de defesa e programa
espacial brasileiros. Apesar dos aspectos ideológicos e políticos que circundaram
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esse momento da nossa história, é preciso reconhecer que foi um período de grande
incentivo ao desenvolvimento tecnológico, que ainda hoje representa parte
significativa da inteligência nesta área, na forma de institutos de pesquisas e
universidades [...]. As entidades de pesquisa governamentais tinham projetos
definidos e verbas alocadas (bem ou mal) sem participação alguma da opinião do
Congresso e muito menos da sociedade, que, mal informada, jamais nelas influiu
(DE OLIVEIRA, 2006, p.62).

Respaldando essa visão, o sociólogo Carlos Benedito Martins (2009) comenta que
neste período o governo conseguiu criar um eficiente sistema de fomento para a política de
desenvolvimento tecnocientífico, tendo como meta a qualificação de recursos humanos.
Segundo o autor:
Num primeiro momento, o BNDE e, posteriormente, a FINEP passaram a fornecer
auxílios financeiros às instituições públicas, por meio do Fundo de Desenvolvimento
Técnico-Científico, criado em 1964, que muito contribuiu com a instalação inicial da
pós-graduação. As universidades federais receberam recursos financeiros que lhes
possibilitaram a edificação de novos campi universitários, a construção de
laboratórios, a institucionalização da carreira docente, etc. (MARTINS, 2009, p. 21).

Tais investimentos no desenvolvimento tecnológico e científico do país foram
responsáveis por conquistas nunca antes experimentadas pela população brasileira, que se via
entre as glórias dos avanços técnicos e a pesada opressão imposta através dos atos
institucionais.
Tendo conhecimento do desenvolvimento tecnocientífico adquirido, porém sem
qualquer participação ou conhecimento mais aprofundado sobre muitos projetos, ações ou
intenções construídas durante o regime, a população brasileira lutou para acompanhar os
novos passos dados pelo país e pelos grandes expoentes tecnológicos estrangeiros.
Assim como outros profissionais, os tradutores não tiveram acesso a muitas
informações relevantes ao conhecimento técnico neste período. Os que especializavam-se na
área científica, buscavam acompanhar como melhor podiam as novas descobertas, mas suas
investigações muito sofriam com os obstáculos que faziam do Brasil um país mais atrasado
tecnologicamente.
Neste contexto, é possível imaginar as consequências da falta de acesso ao
conhecimento tecnocientífico na disponibilização de conteúdo estrangeiro referente a esse
assunto no país. Em um momento imperial, limitada a um público restrito, a tradução de
títulos técnicos sofria a influência do atraso brasileiro. Já à época da ditadura, os tradutores,
assim como grande parte da população, eram privados de informações cruciais sobre os
avanços tecnológicos alcançados nacional e internacionalmente.
Sob essa perspectiva, os resultados seriam traduções que lutavam para alcançar um
nível técnico necessário, com dificuldades para a pesquisa de termos e conceitos já existentes
e, ao mesmo tempo, com o peso de introduzir novas teorias, experiências e conquistas
científicas recém-alcançadas.
Restava aos tradutores a persistência da investigação, que não sabemos ao certo como
se deu em cada caso, ou, se chegou a ocorrer em todas as situações. Visto isso, é possível
conceber a hipótese de que muitas narrativas de FC chegaram ao público brasileiro como
leitura defasada, de referências incertas, ou de teor tido como puramente fantástico ou
ficcional e, por isso, eram fortemente descreditadas e atribuídas como parte da literatura
infanto-juvenil.
Outra hipótese referente à influência do contexto nacional de atraso tecnocientífico na
história da FC no país é a aversão expressa por outros autores ou leitores que dominavam
línguas estrangeiras à falta de fidedignidade com a qual a tradução tratava os textos
forasteiros, atribuindo à esta prática o papel de empecilho à literatura, ou às palavras de
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Virginia Woolf como “óculos errados” e “neblina”, dentre outros adjetivos que
caracterizavam uma barreira ou perda ao alcance da obra original.
As possíveis falhas na busca pelos termos adequados, a falta de conhecimento
científico e o provável obscurantismo científico no qual muitos tradutores estavam imersos
poderiam ser apontados como causas contribuintes para a construção da FC como gênero
marginal à literatura de cânone no Brasil e ao seu descrédito seja por parte do público leitor ou
por autores e críticos de outros gêneros.
Por outro lado, uma distinta hipótese relacionada às consequências dessa possível
defasagem da tradução brasileira de FC seria o incentivo indireto aos fãs e leitores de FC
estrangeira a produzirem suas próprias narrativas com base do conhecimento que tinham do
gênero, formando as primeiras publicações nacionais. A exemplo disso, o brasileiro Arnaldo
Pinheiro Mont’Alvão Júnior (2009) descreve que os leitores brasileiros de FC, que à época
compunham o fandom do gênero, influenciados pelos clássicos estrangeiros e, principalmente,
pela FC anglo-americana, passaram a escrever seus próprios textos e a debatê-los, formando
um pensamento crítico ao gênero no país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel negativo atribuído à tradução no contexto da chegada e disseminação da FC
no Brasil não pode cegar-nos às suas variadas contribuições a essa literatura. Em uma
primeira instância, os estudos e críticas gerais sobre a tradução citadas no segundo capítulo
desta análise demonstram que a subjetividade tem grande influência tanto nas escolhas de um
tradutor quanto na recepção de seu trabalho por diferentes públicos. Logo, não é aconselhável
condenar as possíveis falhas no processo de tradução no Brasil durante o período citado, e sim
compreender a conjuntura que proporcionou a realização da mesma.
Em seguida, podemos citar novamente a subjetividade, mas, dessa vez, referente ao
público leitor brasileiro que vinha de um ambiente inóspito às novidades ou
descaracterizações do tradicional. Caso os tradutores brasileiros de FC pudessem ter acesso a
todo arsenal informativo referente à ciência e à tecnologia, as obras desse gênero
conseguiriam com total efetividade adentrar o fechado círculo do cânone literário no Brasil?
Sendo um gênero relativamente novo em países avançados, conseguiria ele estabelecer-se em
terras tupiniquins apesar do atraso científico vivido pelo país? Cabe à tradução todo o peso de
garantir a consolidação da FC no país? A reposta mostra-se negativa. A reação do público
brasileiro, dentre ele leitores, autores e estudiosos de diferentes estilos, agarra-se à
subjetividade de suas concepções, das influências que moldaram seu gosto literário e do
panorama que os cercava como país de recém independência política, intelectual e identitária,
aspectos que formaram seu julgamento crítico.
Em última instância, chama-se atenção à maior premissa da tradução como o
argumento a melhor defender seu papel no contexto discutido. A tradução mantém viva uma
narrativa, leva sua essência, da forma que melhor aprouver ao tradutor, a lugares que ela não
chegaria antes. A tradução compartilha, transporta e enriquece pura e simplesmente por
existir. Sem ela qual seria o contato da FC com o público brasileiro? O punhado de pessoas
que à época tinham domínio de línguas estrangeiras e interessavam-se por esse tipo de
narrativa era diminuto e insuficiente para carregar toda a inserção de um gênero através de
seus debates e produções independentes. Cabe à tradução o principal passo na formação do
gênero de FC no país: a disponibilização dos textos, com falhas ou não, a um novo público.
Desta forma, entende-se que apesar da influência negativa sofrida pelo contexto
científico do Brasil, muito da trajetória da FC como gênero literário emergente no país devese à tradução, aos estudos e discussões sobre a função social desta prática e ao
desenvolvimento e aprimoramento de técnicas em sua realização. Define-se, também, que o
contexto histórico do país e seus desdobramentos tiveram relação direta com o processo

1091

demorado de consolidação da FC no país e que estes mesmos aspectos tiveram peso no perfil
construído pela tradução técnica e científica no país.
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A IMPORTÂNCIA DA DANÇA PARA A INCLUSÃO DE IDOSOS
Juraci Araújo Teixeira¹
Lucinete Aragão Mascarenhas e Silva²
RESUMO
Diante da necessidade de compreender como a dança vem sendo inserida nas práticas dos profissionais que
atuam no grupo de idosos através do Programa NASF na Comunidade do Poti Velho em Teresina, esse artigo
visa compreender a necessidade de discutir a temática abordada que se remete a “A importância da dança na
Inclusão de Idosos”. O trabalho ainda levantou a seguinte problemática que abordou o seguinte questionamento:
até que ponto os profissionais que atuam na saúde inserem na sua prática profissional a dança como elemento
norteador para o processo de qualidade de vida dos idosos? O objetivo geral da pesquisa é investigar as
atividades pedagógicas que incluem atividades musicais e movimentos corporais para o desenvolvimento da
aprendizagem da dança em pessoas da terceira idade e como objetivos específicos, conhecer a importância da
dança para o desenvolvimento das habilidades; identificar as principais dificuldades encontradas pelo
profissional; perceber a necessidade da dança para desenvolver a interação, expressão, sentimento e o
pensamento dos idosos, portanto a música e a dança estão relacionadas com os outros eixos, contribuindo no
desenvolvimento do ensino da dança dentro do grupo de idosos da comunidade do Poti Velho. Segundo os
estudiosos da educação, a dança não está só relacionada somente ao ensino e aprendizagem, mas em todos os
momentos da vida do indivíduo. Trata-se de um estudo descritivo, seccional de caráter retrospectivo no qual
foram utilizadas como fonte de dados, as fichas de avaliação anexas aos prontuários dos participantes de um
grupo de dança no bairro Poti Velho, Teresina - PI, considerando o uso da observação sistemática, onde serão
pesquisados profissionais que trabalham com as pessoas idosas. A busca dos resultados dessa pesquisa irá
enfatizar um procedimento metodológico para se atingir os objetivos que já foram propostos inicialmente.
Palavras-Chave: Dança. Promoção. Socialização.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo foi elaborado a partir da necessidade de compreender a importância
da dança na qualidade de vida dos idosos, especialmente e tem como problemática: Até que
ponto os profissionais inserem na sua prática cotidiana a dança como elemento norteador para
o processo de socialização das pessoas da terceira idade. Tem como objetivo geral, da
pesquisa é promover a saúde quanto ao desenvolvimento da autonomia, procurando construir
condições estruturais físicas e sociais que permita a pessoa idosa sua realização pessoal.
Investigar as práticas de trabalho que incluem atividades musicais para o desenvolvimento da
aprendizagem da dança em pessoas da terceira idade e como objetivo específico identificar as
principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais nas atividades que envolvem o fazer
dança.
Percebe-se através deste estudo que as diversas áreas do conhecimento podem ser
estimuladas com a práxis voltada para a dança em todos os momentos do processo ensino e
aprendizagem da vida do indivíduo. A dança representa uma importante reflexão de estimular
os idosos. A constituição Federal de 1988 trouxe grandes avanços para a educação brasileira.
Esses avanços foram de grande importância para a educação, favorecendo o bem-estar e
crescimento do saber das pessoas jovens e adultas, pois ela fala diretamente ao corpo, a mente
e as emoções.
Quando pensamento no processo de educação em saúde, temos que considerar essa
imprevisibilidade do trabalho. A forma como lidamos com todas as dificuldades e surpresas,
que acontecem no trabalho produz um saber tão importante quanto aqueles saberes dos
manuais. É o que chamamos de saberes da experiência, que vão compondo nossa caixa de
ferramentas especiais, que fabricamos pelos nossos encontros e fazeres, partindo do que
estamos vivenciando e aprendendo, ali no cotidiano com os outros e comigo mesmo. A seguir,
vemos como e por que, no trabalho em saúde, essa característica enigmática e imprevisível do
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trabalho é ainda mais evidente, tornando impossível um processo de educação baseada apenas
em protocolos e treinamento em procedimentos.
2 A IMPORTÂNCIA DA DANÇA NA EDUCAÇÃO DE IDOSOS
As pessoas sabem que se dançar música, isto é, que a dança está associada a música,
geralmente sentem grande prazer em dançar. Se os professores levarem isso em conta e
considerarem O cuidado em saúde vai mundo além da realização de procedimentos
diagnósticos e terapêuticos. O cuidado em saúde envolve a criação de uma relação, de um
vínculo entre o usuário e o trabalhador, sem o qual fica muito difícil produzir saúde. E é por
isso que dizemos que o trabalho em saúde é um trabalho relacional, já que está baseado na
relação com o outro, isto é, eu não tenho como decidir ou prover tudo o que farei, pois tudo
vai depender de encontros com o usuário.
A dança dentro da Educação na Terceira Idade é de grande importância para o
desenvolvimento do processo de aprendizagem e socialização, através da práxis voltada para a
dança nos espaços institucionais que trabalham diretamente com pessoas idosas. Dentro deste
contexto observamos como está sendo trabalhado e abordado esse tema na comunidade como
uma ação coletiva, de modo que as ações e atividades desenvolvidas de acordo com o
planejado, merecendo algumas adaptações para melhorar a qualidade a ser executada pelos
profissionais do NASF E Educador Físico. De acordo com o caderno de N. 39 do Ministério
da saúde, o ensino da dança está sendo explorado de forma coletiva, desenvolvendo a
expressão corporal, sala de espera, leitura de texto discussões e reflexões sobre os temas:
doenças e saúde, aspectos preventivos, curativos, práticas promocionais e físicas.
Assim constatamos que, a prática da dança está interligada fatores como a concentração,
memorização, expressão corporal, coordenação motora, socialização e a capacidade de
aprender, tornando-a cada vez mais participativo, de acordo com a aprendizagem.
A dança é uma forma de expressão do conhecimento, com característica própria para
cada ocasião a ser trabalhada. A educação para a saúde tem uma relação clara com as questões
colocadas pelo o envelhecimento, especialmente no que concerne à manutenção de estilos de
vida ativos. Se o envelhecimento da população convida a medidas de prevenção, elas passam
pela informação das pessoas interessadas e pela sua participação, o que pressupõe que as
motivemos suficientemente, Desta forma facilitará o progresso educacional. “Do ponto de
vista da psicologia, a música é uma forma de comportamento humano, em suas relações com
o meio físico e social” (BRÉSCIA, 2003).
Isso nos leva a refletir as variadas formas de propor experiências musicais e
expressões corporais, por exemplo, se você coloca na sala uma música agitada e comum vê os
idosos dançando, sorrindo, pulando, falando. Outra é você por uma música lenta ou
instrumental. O interessante é propor várias experiências musicais, que envolvam batimentos
rítmicos corporais como: palmas, batidas nas pernas e pés, gestos sonoros, assobios e outros.
Situações dessa forma se aprendem a desenvolver a capacidade de escolher, valorizar,
interagir e principalmente a refletir a vida.
Conforme Mársico (1982, p. 148), “uma das tarefas primordiais do grupo de dança é
assegurar a igualdade de chances, para que toda pessoa possa ter acesso a música e possa
educar-se musicalmente, qualquer que seja o ambiente sociocultural de que provenha”. Na
aprendizagem, a música é muito importante devido ao fato de que a pessoa idosa deva
conhecê-la desde cedo, para que ele possa desenvolver o raciocínio, a criatividade, o hábito de
aprender a ouvir e outras aptidões.
Cabe ao educador ter cuidado ao organizar o repertório que vai ser executado no
ambiente comunitário para realizar a dança, por que a partir desse repertório os idosos vão
desenvolver os diferentes aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, social,
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emocional e espiritual, assim a música é considerada um agente facilitador do processo de
socialização.
Para que o desenvolvimento no ambiente do NASF para a inclusão de idosos aconteça
é necessário ter um ambiente acolhedor e propício para que a habilidade musical seja
participativa e dinâmica, respeitando a sua realidade cultural.
Na fase da terceira idade as pessoas integram música, canções e danças. Desenvolvem
sua memória musical, participam de brincadeira, jogos cantados e rítmicos. Reconhece e
utiliza um contexto musical, sons, altura, duração, intensidade e timbre. Então o indivíduo vai
modificando seu repertório de acordo com a fase da vida e com as experiências que lhes são
impostas no seu ambiente vivencial, e da sua realidade, por que é uma experiência múltipla,
que cada indivíduo vai adquirindo através do conhecimento que lhes são dados. Em seu
desenvolvimento que ele aprende, depois compartilha com os outros e ensina.
Para Vygotsky (1987), porém as pessoas não nascem com um corpo vazio, elas são
formadas de acordo com as experiências as quais são submetidas. Ele enfatiza que o
desenvolvimento da pessoa é produto dos estabelecimentos sociais e sistemas educacionais.
Conforme nos relatos de Vygostsky (1987) o indivíduo não nasce vazio, mas adquire a partir
das experiências vividas e adquiridas durante a trajetória que segue em toda a sua vida e que
ele está sujeito a desenvolver a personalidade musical através das experiências que lhes foram
impostas. Contudo ele constrói sua personalidade como um ser que aprende; depois ele ensina
para outro ser e continua desenvolvendo o conhecimento nessa troca de experiência, seja no
ambiente educacional ou no meio social.
como ponto de partida o repertório atual de seu grupo de convivência e puderem
expandir este repertório comum com o repertório do seu grupo cultural e de outros
grupos, criando situações em que as pessoas possam dançar, certamente estarão
contribuindo significativamente para a formação das pessoas (ESTEVÃO, 2002 p.33
apud ONGARO et al, 2006).

Na relação da música e dança tem tudo a ver, uma com a outra, pois dança sem música
não combina. A música estimula os movimentos, dependendo do repertório exposto aos
diferentes grupos sociais, fazendo com que haja uma manifestação cultural entre as pessoas
envolvidas. O profissional será um mediador tornando essa combinação agradável, alegre e de
interação com o mundo. De forma que contribuirá para o desenvolvimento e a propagação da
música para a vida futura. De acordo com Cunha (1992 apud GARIBA, 2005, p.3),
“Acreditamos que somente os espaços comunitários, através do emprego de trabalho
consciente de dança, terá condições de fazer emergir e formar um indivíduo com
conhecimentos de suas verdadeiras possibilidades corporais e expressivas.”
O desenvolvimento da dança nas comunidades é uma valiosa conquista alcançada com
bastante êxito, no entanto a música não é desenvolvida somente nos espaços educacionais e de
lazer. Inicialmente o idoso já trás consigo experiências vividas, na sociedade na qual ele faz
parte, no entanto ele é inserido e estimulado na comunidade, isso não quer dizer que essas
pessoas, no futuro vão ser cantores ou dançarinos, mas a dança contribuirá para o
desenvolvimento de todas as habilidades na qual ele necessite no seu aprendizado.
A dança tem que ser entendida como uma linguagem e não como uma forma de
estratégia para finalizá-la. Tem que mostrar um amplo universo de sons para as
pessoas. Isso vai ajudá-lo a ampliar seus sentidos, como a visão, o tato e
principalmente a audição. Nosso propósito nessas aulas não é o de formar dançarinos
profissionais, mas como música é cultura, ela vai despertar nessa pessoas também o
senso crítico, fazendo com que esse indivíduo não aceite passivamente todo esse
material cultural descartável (LIMA apud LAGINSKI, 2008).
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Conforme constatamos, entende-se que a música é uma linguagem para ser trabalhada
para desenvolver as habilidades que cada pessoa traz consigo, para ser descoberta dentro da
magia do saber fazer e construir, através da interação: família e espaços culturais. A dança
sendo uma linguagem que favorece todas as etapas como: a coordenação motora, cognitiva e
afetiva entre outros. Desta forma a linguagem da música não deve ser tratada apenas como
uma estratégia descartável. Veja que através da música desenvolvemos outras qualidades, por
exemplo: a dança, a linguagem da expressão, a interação e em muitos centros de reabilitação
de pacientes.
3 A DANÇA COMO FACILITADORA DO PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL
A dança dentro da educação funciona como facilitadora do processo de aprendizagem,
é um instrumento para tornar a comunidade um lugar mais alegre e receptivo. Como vimos o
homem dança desde o seu surgimento, mesmo antes de aprender a fala para expor seus mais
diversos sentimentos, anseios e necessidades. O ato de movimentar-se está totalmente ligado à
dança, é um elemento básico da vida, faz parte de todos os seres humanos, o corpo se torna
uma orquestra que se sucede produzindo o movimento (LABAN, 1990).
As pessoas da terceira idade normalmente chegam até a dança com várias barreiras
impostas por eles mesmos ou pela sociedade tais como: preconceitos por causa da idade, por
acharem que não conseguem, problemas de origem psicológicos e saudades do tempo em que
eram jovens pois ela é linguagem, suas habilidades intelectuais interagem com o
desenvolvimento das pessoas.
Fux (1983, p.93) relata que:
Os adultos chegam a dança com uma postura própria: eles vêm com vidas
sedentárias, com rígidos preconceitos, com problemas psíquicos e com nostalgias de
uma juventude passada que áspera movimentar-se. [...] Chegam com o desejo de
saber se elas, ou eles, podem alcançar a possibilidade de se comunicar através do
movimento de seu corpo. “Posso fazê-lo em minha idade”? Perguntam-me. É certo
que sim. Para expressar-se não há limites de idade (FARINATTI, 2008, p.43).

A educação e saúde pode ser observada e auxilia no desenvolvimento das capacidades
e dos conhecimentos das pessoas idosas. Elas constroem o conhecimento a partir das
interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento
não se constitui em cópia de realidade, mas sim como fruto de um trabalho intenso, um
trabalho de criação e significação. As interações que ocorrem dentro do espaço são de grande
influência no desenvolvimento e aprendizagem do adulto.
Na EPS, o trabalhador não é um sujeito passivo. Ele não vai “receber” o conhecimento
de algum ser iluminado. Ele vai participar do processo de construção desse conhecimento,
sendo também autor e produtor do conhecimento na medida em que se depara com a realidade
e esta o desafia a produzir respostas, soluções a problemas do cotidiano do seu trabalho.
Da mesma forma, não é apenas aquele conhecimento produzido na universidade que é
valorizado. O conhecimento produzido na experiência do trabalho também é muito
importante! É o que chamamos de saber fazer, um tipo de saber que não se aprende em
nenhuma escola, um saber produzido pela experiência adquirida no dia a dia do trabalho.
Infelizmente ainda não valorizamos muito esse saber. Pouco falamos dos
“improvisos”, das “gambiarras”, do “jeitinho”, de tudo aquilo que fazemos para que nosso
trabalho aconteça. Ao contrário, muitas vezes não queremos falar disso. Podemos até mesmo
achar que fazemos errado, na medida em que não seguimos exatamente o que está nos
manuais. Na verdade, os manuais e protocolos, embora também nos ajudem a realizar um bom
trabalho, estão sempre desatualizados frente à rapidez com que os modos de trabalho se
transformam.
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A dificuldade em se lidar com o conhecimento produzido na experiência vem do fato
de que ele, muitas vezes, não está sistematizado. Ele não é falado. Não é escrito. Isso torna
esse conhecimento, tão importante, quase invisível. Como podemos fazer, então, para esse
conhecimento aparecer? Tomar corpo?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação apresenta no volume III
“Conhecimento de Mundo”, evidenciando a música e a dança como uma das linguagens a ser
trabalhada como fantástico meio para o desenvolvimento do procedimento, do equilíbrio da
autoconfiança e autoconhecimento, além de importante meio de integração social.
A dança como promoção de saúde é um processo é fundamental de Educação no dia a
dia das pessoas de terceira idade, ela pode dar um apoio ao trabalho dos profissionais que
buscam integrar diferentes áreas do conhecimento, como diversos usos e funções fazendo
parte do cotidiano. Assim, acompanham o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo e social
da pessoa. O trabalho de dança com a terceira idade vem mostrar que qualquer pessoa
independentemente da idade ou do sexo tem o direito de dançar e através da mesma explorar o
seu corpo, se sentir, se conhecer (FIGUEIREDO; SOUZA, 2001).
4 METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, seccional de caráter
retrospectivo, no qual foram utilizadas como fonte de dados as fichas de avaliação anexas aos
prontuários das participantes de um grupo de dança no bairro Poty Velho, Teresina –PI.
Adotou uma abordagem qualitativa para a realização deste estudo, visto que a mesma
acompanha por determinado tempo o desenvolvimento dos objetos pesquisados, permeados
no universo profissional, onde circundam culturas, tornando as relações coletivas, também
considerando características individuais que cada sujeito pesquisado desempenha nas suas
ações diárias. Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 169) a metodologia qualitativa preocupase em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos,
atitudes, tendências de comportamento, etc.
A pesquisa foi realizada na comunidade do Poti Velho, onde serão pesquisados
profissionais que atuam em um espaço de saúde (NASF) para a atenção básica a Terceira
Idade. A busca dos resultados dessa pesquisa enfatizou um procedimento metodológico para
se atingir os objetivos que já foram propostos inicialmente.
5 DISCUSSÃO DOS DADOS
A partir da pesquisa de campo, fato ocorrido em um espaço de saúde (NASF) para a
atenção básica a Terceira Idade, que teve como foco “A importância da dança no Grupo de
Idosos da Comunidade do Poti Velho.” Diante da proposta de interpretar os resultados obtidos
na análise, das investigações, no decorrer da pesquisa de como está sendo desenvolvida a
prática da dança entre idosos e profissionais. Então de acordo com a profissional Y, a relação
da metodologia de trabalho envolve: sala de espera, roda de conversa, textos e folders,
cartazes com temas de saúde relacionados a fisiologia corporal como elemento norteador no
processo de aprendizagem na prática da dança. A prática da profissional Y é desenvolvida
coletivamente fazendo a expressão corporal, leitura do texto, educativos através de cartaz; e
data show questionamentos; canto da canção; solicitar que cante e dancem algumas músicas
do seu repertório musical da época. Observando as respostas da profissional Jeandot (2006),
afirma que,
A dança é uma linguagem universal, mas com muitos dialetos, que variam de cultura
para cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, de organizar os sons de
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definir as notas básicas e seus intervalos. A tradição musical hindu e a tradição
musical árabe, por exemplo, são diferentes da ocidental (JEANDOT, 2006 p.12).

A metodologia que a profissional Y desenvolve em suas práticas pedagógicas está a
contento, todavia a pesquisa, que tem como objetivo “Investigar as práticas pedagógicas que
incluem atividades de dança para o desenvolvimento da aprendizagem das pessoas de terceira
idade, observamos que, está sendo desenvolvida com êxito”. Com uma perspectiva de ampliar
o repertório de Danças, seguindo as propostas atuais de ensino aprendizagem. Devemos
salientar que todas as atividades da profissional Y foram citadas na pesquisa, contudo, com
estas atividades podemos desenvolver diversas áreas do conhecimento através da
musicalidade e do movimento da dança.
No entanto, com relação a importância do fazer musical e da dança para o
desenvolvimento das habilidades dos idosos, a profissional Y relata que a dança favorece a
concentração, memorização, expressão corporal; coordenação motora, socialização e a
capacidade de aprender, tornando o grupo de idosos cada vez mais participativo e com maior
interação social. De acordo com as colocações da profissional Y, além de favorecer todas
estas habilidades, digamos que é de fundamental importância a utilização da dança em todas
as disciplinas e campos do conhecimento do ser humano.
Sabendo que trabalhar a dança é de grande importância, pois por meio da música em
movimento o idoso interage com o mundo no qual vive socialmente.
Uma das maneiras de dar visibilidade às experiências vividas no trabalho, produtoras
de conhecimento, é exatamente falar sobre ele e, mais ainda, se possível, escrever sobre ele.
Tanto a necessidade de formalizar o conhecimento da experiência, quanto coletiva do trabalho
nos levam a destacar a importância da construção de um ambiente dialógico de aprendizagem.
Temos que conversar sobre o nosso trabalho. Falar sobre o que pensamos o que sentimos e
como fazemos. Escutar, da mesma forma, os colegas de equipe. É por meio desse processo de
reflexão sobre o trabalho que poderemos melhorar nosso modo de trabalhar, nos sentindo
mais fortes e, potentes para conduzir situações de trabalho complexas.
Mas isso não é tudo. Se também compreendermos que o cuidado em saúde deve estar
centrado no usuário, devemos partir do usuário para refletir sobre o nosso trabalho. É a partir
dessa compreensão da importância das experiências concretas e centradas no usuário que
fazemos um convite para você perceber que todos nós fazemos Educação Permanente, nas
muitas vezes não conseguimos parar para pensar e ver como aprendemos na vida.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse sentido durante o processo da pesquisa de estudo, desenvolvido na Comunidade
do Poti Velho foi de fundamental importância tanto para o Programa do Núcleo de Apoio a
Saúde da Família (NASF) como para os profissionais das equipes estratégias saúde da família
que exercem seus trabalhos profissionais junto a comunidade. É importante destacar que a
pesquisa traz informações, dados, experiências e perspectivas de um mundo novo, com várias
mudanças, acerca da dança na inclusão de idosos. Foi constatada a real importância da dança
na educação de idosos e em todos os momentos da vida, seja nas instituições como também
em todo o ambiente da sociedade, sabendo que a dança é uma cultura que nasceu desde os
primórdios.
Compreendendo a dança de forma mais detalhada é necessário perceber que essa
pesquisa trouxe uma reflexão no desenvolvimento dos idosos, trazendo curiosidade na
contribuição da realidade social e cultural, dando importância na inclusão das pessoas idosas,
fazendo parte do seu cotidiano acompanhando no desenvolvimento afetivo das mesmas.
Então, os adultos ficam atentos para ouvir, responder, imitar a capacidade de expressar sua
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voz e seu corpo. Assim tem uma consciência de valor na comunicação de sua voz e do seu
corpo, através das músicas e da dança.
Contudo, foi percebido durante a pesquisa que os profissionais como mediador do
filosofar da dança contribui para o desenvolvimento da postura crítica dos diferentes tipos de
dança.
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ADVERSIDADE RACIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA
ESCOLA ESTADUAL DE TERESINA399
Emanuelly Mascarenhas e Silva400
Lucinete Aragão Mascarenhas e Silva401
RESUMO
Esta pesquisa intitulada “Adversidade racial no ensino fundamental em uma escola Estadual de Teresina” teve
por objetivo geral abordar a questão da diversidade racial em sala de aula. E, como objetivos específicos,
buscou-se investigar, como esse tema é trabalhado, como se discute o preconceito quais as dificuldades dos
professores para o enfrentamento dessa questão e com que frequência esse assunto é abordado. Para a realização
desse estudo, foram aplicados questionários destinados às professoras e a observação em sala de aula.
Palavra-chave: Diversidade Racial. Preconceito. Dificuldade. Enfrentamento.

1 INTRODUÇÃO
Sabemos que a educação é um dos principais mecanismos para a transformação de um
povo. Nesse sentido, cabe à escola, de forma democrática, estimular valores, hábitos e
comportamentos que respeitem as diferenças.
Há uma preocupação do governo em combater a discriminação racial promovendo a
igualdade entre brancos e negros. Para tanto, sancionou a Lei 10.639/03 que tornou
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, em todas as escolas
públicas e privadas do país. Em complementação a essa lei, elaborou a de nº 11.645/08 que
contextualiza o ensino de História e cultura afro brasileira com a dos povos indígenas. Criou
também a SEPPRIR, que é uma Secretaria especial para a Promoção da Igualdade Racial.
Tudo isso, com o intuito de diminuir a grande distancia que há entre brancos e negros. Porém,
existe uma forte resistência por parte das instituições escolares de fazer valer essas leis. A
questão racial ainda é um assunto abordado só nas efemérides.
Estudos feitos por especialistas apontam que entre os negros os rendimentos derivados
do trabalho são menores e que o índice de pessoas negras não alfabetizadas ainda é maior em
relação aos brancos. Há um processo de competição social que impede a igualdade de
chances. Por tudo isso, essa questão deve ser trabalhada desde cedo e a escola exerce um
papel preponderante para eliminação das discriminações.
Desse modo, a escola deverá criar práticas pedagógicas de combate ao racismo e, que
é necessário para qualificar os professores, capacitando-os para o ensino dessas relações entre
pessoas de diferentes grupos étnico-racial no sentido do respeito da correção de posturas
atitudes e palavras preconceituosas.
A aplicabilidade da lei é outro fator preponderante, pois levará ao conhecimento da
população brasileira, sua história e cultura afro-brasileira. Procurando discutir as dificuldades
encontradas pelos professores que não aplicam a lei em suas aulas, como também identificar
como essa vem sendo introduzida no currículo pelos professores que aplicam as leis, pois este
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trabalho tem como objetivo geral analisar as atitudes e práticas de desconstrução e reversão de
ideologia e dos estereótipos racistas no cotidiano escolar.
A presente pesquisa teve o propósito de investigar se a escola campo trabalha esse
tema da diversidade racial, o preconceito e a discriminação. Como também, de que forma esse
assunto é abordado e, se de fato, os professores estão engajados nessa luta, que é a de
combater as manifestações de preconceito e discriminação que acontece, não só no ambiente
escolar, como também na sociedade em que vivemos. Trata-se de uma pesquisa com a
temática em questão é qualitativa e bibliográfica na qual trabalha com descrições e
interpretações, onde o campo de observação e aplicação de questionário foi em uma Escola da
Rede Estadual de Ensino na cidade de Teresina. Pesquisar o assunto foi fundamental para
compreender como se dão as relações raciais no interior da escola, visto que este espaço é
lócus de relações sociais que estruturam e marcam o processo de socialização da criança.
2 A QUESTÃO RACIALNO BRASIL: HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO
A escravidão no Brasil foi abolida no final do império, em 13 de maio de 1888, com a
lei Áurea. Essa lei foi o cume de um processo natural decorrente de outra lei em que o
parlamento inglês promulgou, proibindo o tráfico negreiro em todo o mundo. Seguiram-se
pressões políticas e militares para que a escravidão fosse abolida. Em 4 de setembro de 1850,
surgiu a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de escravos. Contudo no ano de 1855
desembarcaram os últimos escravos no Brasil.
Em 28 de setembro de 1871 foi promulgada a Lei do ventre Livre, conferindo
liberdade aos filhos dos escravos, embora ficassem sobre a tutela dos senhores até os 21 anos
de idade.
Quatorze anos depois foi promulgada a Lei Saraiva Cotegipe, conhecida como Lei dos
Sexagenários, libertando os escravos com mais de 65 anos de idade, apesar de a expectativa
devida de um escravo era de 40anos. Foi leis de pouco efeito prático.
No Império quando foi outorgada a primeira constituição brasileira em 25 de março de
1824 já se proclamava á igualdade perante a lei.
Na República, em sua primeira constituição em 1891, preconizou-se a igualdade, mas
com efeitos mais amplos. Como no Art. 72. “§ 2º todos são iguais perante a lei. A república
não admite privilégio de nascimento, desconhece foros de nobreza, extingue as ordens
honorificas existente e todas as suas prerrogativas e regalias.”
Vê-se no texto uma repulsa ao regime monárquico, que antecedeu à Republica. Não há
uma preocupação com a igualdade racial. Já, na constituição pela primeira vez aparece a
palavra raça: Art.113. “1.Todos são iguais perante a lei, não haverá privilegio, nem distinção,
por motivo de nascimento, raça, sexo, riqueza, crenças religiosas ou ideias e práticas”.
O texto menciona expressamente a questão racial. Todavia, o avanço nesse aspecto é
diluído em outras não menos importantes conquistas sociais, como a igualdade por motivo de
sexo (conquista feminina), religião ou política.
Na década de 30, a sociologia brasileira, inspirada na norte- americana começou
processo renovatório. O Brasil passa a assumir a sua cara mestiça. Todavia, isso não
significou o fim do preconceito racial.
Nas constituições seguintes, de 1967 e 1969, houve um grande avanço na questão. No
parágrafo 1º do art. 150 da Constituição de 1967 e no parágrafo 1º do art.153 da constituição
de 1969 diz o seguinte: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho,
credo religioso e convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça”.
A constituição de 1988, feita por membros eleitos pelo povo e amparada por um
movimento negro mais forte e organizado, avançou muito na questão racial, Segundo Silva
Junior (2002):
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O preâmbulo da Constituição Federal consigna o repudio ao preconceito; o
art.3º,IV,proíbe o preconceito e qualquer outra forma de descriminação (de onde se
poderia inferir que preconceito seria espécie do gênero discriminação);O art.4º,VIII,
assinala a repulsa ao racismo no âmbito das relações internacionais; o art.5º,XLI,
prescreve que a lei punira qualquer forma de descriminação atentatório aos direitos e
garantias fundamentais; o mesmo art.5º,XLII, criminaliza a prática do racismo; o
art.7º,XXX, proíbe a diferença de salários e de critérios de admissão por motivo de
cor, entre outras motivações, e, finalmente o art.227, que atribui do estado o dever de
colocar a criança a salvo de toda forma de discriminação e repudia o preconceito
contra portadores de deficiência contra portadores de deficiência (SILVA JÚNIOR,
2002, p. 23).

Mas que protege uma raça, a Constituição de 1988 reconhece o caráter multirracional
população brasileira, respeitando a pluralidade étnica que caracteriza o povo brasileiro.
Em todas as constituições brasileiras, ensina-se o princípio da igualdade, respeitando
as culturas e os povos formadores do nosso país.
Também no sentindo, não só de reconhecimento, mas de reparação histórica, as
comunicações dos artigos quilombos recebiam o direito a propriedade das terras.
A constituição Federal no seu art. 5º inciso XLI diz que: “A lei punira qualquer
discriminação atentaria dos direitos e liberdades fundamentais; XLII-a prática do racismo
constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito á pena de reclusão, nos termos da lei”.
Como a descriminação racial atinge mais fortemente os afro-brasileiros, o legislador
garantiu uma maior proteção aos negros, tornando crime de racismo inafiançável
,imprescritível e sujeito a reclusão. Portanto, aquele que planeja alguma atitude
discriminatória em relação a raça, reflita varias vezes sobre as consequências de seus atos
antes de praticar pois a reclusão é a forma mais severa de punição por crimes no Brasil.
3 METODOLOGIA
É notório que nos últimos anos a lei 10.639/03 torna obrigatório o ensino de História e
cultura Afro-brasileira e Africana em todos os estabelecimentos públicos e privados no ensino
fundamental e médio. Essa decisão resgata historicamente a contribuição dos negros na
construção e formação de sociedade brasileira.
Diante de tal decisão procuramos desenvolver um estudo de natureza qualitativa por
permitir descrever, interpretar e compreender as informações dadas por cada professor. Para
Ibiapina (2008, p. 90) “pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma
compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos
entrevistados [...]”. Por isso para melhor compreendermos a realidade dos professores das
escolas publicas partimos para o desenvolvimento da pesquisa. A presente pesquisa realizouse basicamente em duas etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na pesquisa
bibliográfica buscou-se o embasamento teórico na Lei nº 10.639/03, além da inclusão de
novos conteúdos curriculares, traz a possibilidade de falar sobre relações raciais na escola, de
romper o silenciamento sobre a questão, desvelando rituais pedagógicos discriminatórios. A
Lei abre caminhos para a construção de uma educação antirracista, tornando público e
legítimo falar sobre a questão afro-brasileira e africana.
Na pesquisa de campo foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: a
observação e o questionário. Vale ressaltar que na pesquisa de campo foi possível um contato
direto com o fenômeno observado.
Esse tipo de pesquisa requer do pesquisador tempo e predisposição para colher tudo o
que é preciso para que os resultados sejam confiáveis. Foram feitas visitas à sala de aula,
buscando-se um diálogo com a professora sobre Desigualdade Racial e sobre a lei 10639/03.
Os dados coletados foram obtidos por meio da aplicação dos instrumentos de pesquisa já

1105

mencionados, sendo posteriormente analisados descritivamente das observações e aplicações
dos questionários.
A observação feita na escola campo de Ensino Fundamental aconteceu no ano de
2015, bem como a distribuição dos questionários. Estes, entregues, às professoras do 1º ao 5º
ano. Os dias de permanência na escola, passando pelas turmas do 1º ao 5º ano, não se
verificou a abordagem do tema que trata da diversidade racial no ambiente escolar. Em
conversas com algumas professoras nesse sentido, falaram que esse assunto só é tratado em
datas comemorativas. Portanto, no mês em que foi realizada a pesquisa não houve nenhuma
data para ser “lembrada”.
A escola também não dispõe de material didático sobre essa temática, como também,
os professores não tem nenhuma formação para abordar esse assunto que trata da diversidade
racial no nosso país. Desse modo, a implementação da lei 10.639/03 que torna obrigatório o
ensino da História e cultura afro-brasileira e Africana não está sendo cumprida.
A observação realizada na pesquisa de campo proporcionou a oportunidade de um
contato direto na escola, procurando-se ver de perto como acontece o processo de ensino
aprendizagem relativa as questões raciais na escola.
Entre os teóricos que trabalham a metodologia da pesquisa científica, a etapa de
observação sofre criticas positivas e negativas. Contudo, sabe-se que a mesma desempenha
um papel imprescindível no processo da pesquisa: proporcionar uma análise direta do
fenômeno estudado. Para Richardson (1999, p.259) “a observação é à base de toda
investigação no campo social, podendo ser utilizado em trabalho cientifico de qualquer nível
desde o mais simples estágio até os mais avançados.” Através da observação foi possível
verificar com são as práticas pedagógicas na classe especial e como se dá o desenvolvimento
da pessoa com deficiência mental. De acordo com Gil (2005, p. 11), neste trabalho foi feita
uma observação espontânea,
[...] não planificada, coloca-se num plano cientifico, pois vai além da simples
constatação dos fatos. Além disso, a coleta de dados por observação é seguida de um
processo de análise e interpretação o que lhe confere a sistematização e o controle
requeridos do procedimento científicos.

Para os registros relativos sobre as questões raciais na escola há uma análise
consensual de que o currículo escolar brasileiro é eurocêntrico, legando a contribuição de um
povo em detrimento de muitos outros que fizeram parte da construção deste país. A história
do negro é omitida, a cultura afro-brasileira é folclorizada, reforçando preconceitos e
ideologias, provocando a rejeição da identificação abordamos a visão de estudiosos e
aplicamos questionários a membros da equipe pedagógica, no sentido de obter informações
mais precisas.
[...] O questionário é uma técnica de investigação composta por números mais ou
menos elevados de questões, apresentados por escrito às pessoas tendo por objetivo
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses expectativas, situações
vivenciadas etc.

Os questionários, compostos de três questões fechadas, foram precedidos da
explicação aos sujeitos os motivos da pesquisa, dando-se o tempo necessário para que fossem
respondidos de forma bem espontânea. Os mesmos possibilitaram a oportunidade de conhecer
a opinião dos sujeitos da pesquisa para posterior detalhamento dos dados, de acordo com a
realidade observada. No início, todos concordaram em participar, embora apresentando
dificuldades no que se refere ao tempo disponível para responder as perguntas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo abordou a questão racial, quanto à desigualdade, a discriminação e o
preconceito, dentro do ambiente escolar. Sabe-se que este tema é pouco abordado e para tanto,
buscou-se investigar se, essa prática está inserida no contexto da escola.
A pesquisa foi pertinente no momento em que se discute o cumprimento da lei
10.639/2003 que estabelece o ensino de História e cultura afro brasileira nas escolas públicas
e privadas de todo o país.
Buscaram-se informações ainda, no que se refere à abordagem dos temas, como os
professores lidam com a prática do racismo no ambiente escolar e se os mesmos estão
preparados para o enfrentamento dessa nova realidade.
Neste sentido, faz-se necessário retomar a concepção de diversidade, que é entendida
como a construção histórica, cultural e social das diferenças.
Na última década, houve um avanço nas políticas de inclusão. São políticas e
propostas por uma educação mais democrática. A luta dos movimentos sociais em relação a
questão racial nos leva a indagar ao currículo, como a escola lida com e determina a lei.
Percebeu-se durante a pesquisa campo, que os professores não estão engajados nessa
luta, que também tem como foco principal, promover a igualdade racial dentro do ambiente
escolar. Sabemos que a escola é uma instituição que assegura o direito à educação. Portanto,
cabe à escola, de forma democrática, estimular valores, hábitos e comportamentos para que se
respeitem as diferenças. Os negros deverão ser tratados como pessoas normais que são e, não
inferiores aos brancos. Entretanto, há ainda um longo caminho a percorrer. Estudos apontam
que há uma grande distância entre brancos e negros. O sucesso dessas políticas públicas de
ações afirmativas depende da reeducação das relações entre brancos e negros, do trabalho
conjunto de articulação entre processos educativos escolares e movimentos sociais, dentre
outros.
Deste modo, entende-se que a escola, exerce um papel preponderante para a
eliminação das discriminações. Portanto, este é um trabalho que deverá ser começado desde o
início da escolarização.
Neste sentido, os educadores devem repensar as práticas, os valores, os currículos e os
conteúdos escolares a partir da realidade social, cultural e étnica. Para garantir uma escola
igual para todos é preciso que as diferenças se transformem em práticas efetivas. O professor
precisa ter uma postura ética e profissional. Daí, a importância de uma formação continuada
de professores para a aplicabilidade da lei 10.639/2003 e sua complementação com a lei
11.645/08 que contextualiza o ensino da cultura africana com a dos povos indígenas. É de
grande relevância a aplicabilidade dessas leis nas escolas, para que crianças, jovens e adultos
conheçam e valorizem a história desses povos que muito contribuíram para a construção de
nossa cultura.
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A ESCURIDÃO, O SILÊNCIO E A MORTE COMO MANIFESTAÇÃO
DO INSÓLITO EM DEMÔNIOS (1893), CONTO FANTÁSTICO DE
ALUÍSIO AZEVEDO
Lívia Fernanda Diniz Gomes - UFMA402
Naiara Sales de Araújo Santos – UFMA403

Resumo:

Este trabalho tem por objetivo analisar três das temáticas através das quais o elemento insólito se faz
presente no conto fantástico Demônios (1893), do autor maranhense Aluísio Azevedo. Para tanto, foram
utilizados os estudos do crítico literário búlgaro Tzvetan Todorov, do escritor e crítico literário espanhol
David Roas e do escritor norte-americano Howard Philips Lovecraft quanto às definições do fantástico e de
seus elementos primordiais para legitimar a obra enquanto pertencente a esse gênero; do ensaio introdutório
a Contos Fantásticos do Século XIX do teórico e escritor Ítalo Calvino quanto às vertentes do fantástico
para situar o conto como exemplo de fantástico visionário, e as perspectivas dos pesquisadores e
professores brasileiros Lenira Marques Covizzi e Flávio Garcia no que diz respeito ao elemento insólito nas
narrativas ficcionais. A escolha por essa obra justifica-se pelo fato de a mesma permanecer esquecida pela
crítica e pelo público, recebendo pouco destaque nas bibliografias e estudos acerca de Aluísio Azevedo,
autor amplamente conhecido na tradição literária brasileira, mas que não é associado à estética do
fantástico. Os resultados alcançados demonstram que o elemento insólito é apresentado e desenvolvido na
narrativa através da escuridão, do silêncio e da morte, temáticas descritas com riqueza de detalhes, de forma
a colocar em primeiro plano uma sugestão visual e, através dela, suscitar imagens responsáveis por criar
uma cena complexa pela qual o leitor será envolvido no sobrenatural – tal qual como é característico das
obras fantásticas visionárias, de acordo com Calvino (2004).
Palavras-chave: Insólito. Literatura Fantástica. Demônios. Literatura Maranhense.

1. INTRODUÇÃO
Aluísio Tancredo de Azevedo, nascido em São Luís do Maranhão em 1857, é
considerado até hoje um dos maiores representantes da literatura maranhense e brasileira em
geral, sobretudo com seus romances de cunho naturalista tais como O Mulato (1881), Casa de
Pensão (1884) e O Cortiço (1890). No entanto, a obra de Aluísio Azevedo, que é vasta e
híbrida, tem como ponto de partida um romance romântico chamado Uma Lágrima de Mulher
(1879) e conta com a publicação de crônicas, peças teatrais (algumas em parceria com seu
irmão Artur Azevedo, outras em colaboração com Emílio Rouede, outras ainda de sua autoria,
somente), e romances-folhetim. Estes últimos, escritos entre 1882 e 1886, e entre 1890 e 1892
após certa pausa, e publicados no rodapé de jornais, se tornaram alvos de diversas críticas
quanto a sua aparente oposição às obras naturalistas e quanto a sua qualidade (CÂNDIDO,
1960), e acabaram por desempenhar um papel secundário no que diz respeito aos estudos em
torno da obra do literário maranhense.
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Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representações Artísticas na Era Digital. Email:
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Diversas passagens desses romances-folhetim chegaram a ser reutilizados pelo autor
na produção de alguns romances posteriores e outros, ainda, foram publicados sob a forma de
contos (MÉRIAN, 1988). Dentre eles está Demônios, originalmente publicado na Gazeta de
Notícias entre os dias 1 e 11 de fevereiro de 1891 e posteriormente figurando como conto
numa coletânea de contos de mesmo nome em 1893, em sua primeira edição, em 1894, na
segunda. Alguns anos depois, em decorrência da venda definitiva dos direitos autorais sobre o
conjunto da obra de Aluísio Azevedo à editora Garnier em 1897, Demônios foi publicado
novamente na coletânea Pegadas (1898), sendo esta edição ligeiramente diferente das
anteriores por não apresentar trechos referentes à putrefação dos cadáveres e ao momento de
encontro do protagonista com sua noiva, de certo teor necrofílico. Demônios representa duas
facetas ainda pouco exploradas da obra de Aluísio Azevedo: sua habilidade enquanto contista
e sua produção fantástica, que possui ainda outras narrativas curtas como O Impenitente e
Último Lance, e ainda A Mortalha de Alzira, também publicado como romance-folhetim à
princípio, narrativa fortemente inspirada na novela fantástica La morte amoureuse (1836) do
autor francês Teóphile Gautier.
Esse artigo objetiva, portanto, analisar três das temáticas através das quais o elemento insólito

se faz presente no conto fantástico Demônios (1893), do autor maranhense Aluísio Azevedo. Para tanto,
foram utilizados os estudos do crítico literário búlgaro Tzvetan Todorov, do escritor e crítico literário
espanhol David Roas e do escritor norte-americano Howard Philips Lovecraft quanto às definições do
fantástico e de seus elementos primordiais para legitimar a obra enquanto pertencente a esse gênero. Foram
utilizados ainda o ensaio introdutório a Contos Fantásticos do Século XIX do teórico e escritor Ítalo
Calvino quanto às vertentes do fantástico para situar o conto como exemplo de fantástico visionário, e as
perspectivas dos pesquisadores e professores brasileiros Lenira Marques Covizzi e Flávio Garcia no que diz
respeito ao elemento insólito nas narrativas ficcionais.

2. O FANTÁSTICO E O ELEMENTO INSÓLITO NAS NARRATIVAS FICCIONAIS
O interesse crítico pela literatura fantástica, intensificado durante o século XX, levou
ao surgimento de um corpus de abordagens ao gênero a partir de variadas correntes teóricas, e
como resultado surgiu uma diversidade de definições acerca do que seja o fantástico e quais
obras o compõe. Quando o crítico literário búlgaro Tzvetan Todorov escreveu sua Introdução
à Literatura Fantástica (1970), de abordagem estruturalista, lançou uma das obras
fundamentais para os estudos acerca do gênero fantástico. Em seu segundo capítulo,
“Definição do Fantástico”, ele explicita que a natureza do fantástico reside em deparar-se com
um acontecimento que à princípio não possa ser elucidado pelas reis que regem um
determinado mundo (p.30). Tal experiência leva à dúvida quanto a como esse acontecimento
possa ser explicado, se como um produto da ilusão dos sentidos, percepções ou obra da
imaginação, de forma que as leis desse mundo permanecem inalteradas; ou se esse
acontecimento de fato existiu, tornando-se parte dessa realidade e, assim, alterando-a
significantemente.
Por isso, para Todorov, a condição primeira para considerar uma obra fantástica
consiste na hesitação provocada no leitor, a incerteza diante da escolha de uma explicação
natural ou sobrenatural do elemento insólito na narrativa. Em seguida, destaca que essa
hesitação pode ser, e em grande parte das vezes é, compartilhada com uma personagem da
obra, pois é a partir do prisma e perplexidade dela que o leitor terá uma percepção ambígua
dos acontecimentos narrados e assim será integralizado ao mundo da obra. Finalmente, o
teórico destaca a importância de que qualquer interpretação poética ou alegórica feita da
narrativa seja descartada, sendo essa prática considerada por ele como um dos perigos que
ameaça o fantástico.
Outra característica do fantástico ressaltada por Todorov diz respeito à efemeridade do
gênero, já que no momento em que uma decisão é tomada no sentido de esclarecer o
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acontecimento insólito na narrativa, deixa-se de ter o fantástico puro e tem-se a aproximação
com um de seus gêneros limítrofes, o estranho e o maravilhoso:
O fantástico, como vimos, dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum
ao leitor e à personagem, que devem decidir se o que percebem depende ou não da
“realidade”, tal qual existe na opinião comum. [...] Se ele decide que as leis da
realidade permanecem intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos
que a obra se liga a um outro gênero: o estranho. Se, ao contrário, decide que se
devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado,
entramos no gênero do maravilhoso. (TODOROV, 2012, p.48)

No entanto, essa classificação não se apresenta de forma tão definitiva, uma vez que
subgêneros podem surgir na divisa entre esses tipos, os quais são o fantástico-estranho e o
fantástico-maravilhoso. Obras que em grande parte permanecem no terreno do fantástico, mas
possuem um desfecho estranho ou maravilhoso passam a fazer parte desses subgêneros
limítrofes. Por fim, o crítico lembra que algumas obras podem ser chamadas de fantástico
puro, sendo estas as que terminam sem apresentar uma resolução natural ou sobrenatural para
o elemento insólito presente na narrativa.
Em seu ensaio crítico The Supernatural Horror in Literature, inicialmente publicado
em 1927, o escritor norte-americano Howard Phillips Lovecraft ressalta como fundamental
outra caraterística comum às obras fantásticas, e que não se encontra necessariamente na obra,
mas sim na experiência do leitor: o medo.
Devemos considerar uma narração preternatural não pela intenção do autor, nem
pela pura mecânica da trama, mas pelo nível emocional que ela alcança [...] Um
conto é fantástico muito simplesmente se o leitor experimenta profundamente um
sentimento de temor e de terror, a presença de mundos e poderes insólitos
(LOVECRAFT, 2008, p. 17)

O efeito produzido pelo surgimento do elemento insólito no contexto cotidiano,
fazendo com que o real e o sobrenatural entrem em colisão, leva a uma série de
questionamentos acerca dos sentidos, da realidade, do próprio eu e mesmo da sanidade, de
forma que a reação natural a tudo isso nada mais é que o medo. E mais: como o próprio
Lovecraft ressalta logo na introdução do seu ensaio, “o mais forte e antigo tipo de medo é o
medo do desconhecido” (op. cit, p. 13). Esse desconhecido, que é igualmente imprevisível,
configura desde tempos primitivos como possíveis fontes de bênçãos e maldições para a
humanidade, uma vez que pertencem à esferas de existência das quais o homem nada sabe a
respeito e da qual não toma parte.
Teorizando a esse respeito, o espanhol David Roas, escritor, crítico literário e
especialista em literatura fantástica, reitera a tese de H.P. Lovecraft em seu A Ameaça do
Fantástico, quando afirma que: “O fantástico nos faz perder o pé em relação ao real. E, diante
disso, não cabe outra reação senão o medo.” (ROAS, 2014, p. 138). Ele ressalta ainda que,
apesar de condição necessária para o fantástico, o medo não é característica exclusiva desse
gênero. E diz o mesmo acerca do sobrenatural: este pode ser encontrado em narrativas
utópicas, ficção científica, romances de cavalaria e epopeias gregas, mas o único que não pode
funcionar na ausência do sobrenatural é o fantástico. (op. cit, p.30).
Outra contribuição de Roas diz respeito à importância do realismo no desenvolvimento
da narrativa fantástica, uma vez que a verossimilhança com o mundo cotidiano deve ser a
mais real possível antes da ruptura causada pelo elemento insólito, uma vez que o objetivo da
obra fantástica é estabelecer esse rompimento com a realidade empírica: “A narrativa
fantástica está ambientada, então, em uma realidade que ela constrói com técnicas realistas e
ao mesmo tempo destrói, inserindo nela outra realidade, incompreensível para a primeira”.
(ROAS, 2014, p. 54). Para tanto, faz-se necessário considerar que essa representação do real
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depende de um determinado contexto sociocultural, pois é a partir das noções de realidade e
verdade desse contexto extratextual que dialoga com o discurso fantástico que o insólito
poderá ser recebido, de fato, como um elemento transgressor e anacrônico a ela.
Ainda nesta mesma linha temática, o escritor e teórico italiano Ítalo Calvino, na
introdução da coletânea de obras fantásticas sob sua organização chamada Contos fantásticos
do século XIX – O fantástico visionário e o fantástico cotidiano, traz uma contribuição
interessante quanto à classificação das narrativas fantásticas. Calvino divide as obras de sua
compilação nessas duas categorias de fantástico, o visionário e o cotidiano, que contituem-se
da seguinte forma: o fantástico visionário é aquele que “coloca em primeiro plano uma
sugestão visual” (CALVINO, 2004, p.11), já que a temática dessas obras fantásticas baseia-se
naquilo que se vê, ou seja, o ponto forte da estória provém da capacidade de suscitar imagens
enquanto evidência de uma cena complexa e insólita, a fim de promover um espetáculo do
sobrenatural para o leitor. O autor exemplifica ao comentar O elixir da longa vida de Honoré
de Balzac: “Mas o conto se impõe pelos efeitos macabros das partes do corpo que vivem por
si: um olho, um braço e até uma cabeça que se destaca do corpo morto e morde o crânio de
um vivo” (op. cit., p.102).
Já o fantástico cotidiano, também chamado por Calvino de “mental”, “psicológico” ou
“abstrato”, consiste na apresentação dos elementos insólitos de maneira bem menos visível,
apostando muito mais no que se sente do que no que se vê. O exemplo desta tendência é o
conto O coração denunciador de Edgar Allan Poe: “as sugestões visuais são reduzidas ao
mínimo, restringem-se a um olho esbugalhado na escuridão, e toda a tensão se concentra no
monólogo do assassino”. (op. cit, p. 12). Calvino discorre ainda sobre o fantástico visionário
ter sido muito mais difundido durante a primeira metade do século XIX, cedendo espaço, aos
poucos, ao fantástico cotidiano, que configurou como bem mais recorrente na segunda metade
desse mesmo século, prolongando-se ao século seguinte.
No que diz respeito ao insólito em si, Todorov, ao citar teóricos franceses que se
aventuraram na definição do fantástico um pouco antes dele mesmo o fazer, destaca os termos
utilizados por eles para expressar a presença do sobrenatural na obra fantástica: PierreGeorges Castex utiliza o termo “mistério”; Louis Vax, o “inexplicável”, e Roger Caillois o
“inadmissível”. (TODOROV, 2012, p. 32).
A professora e pesquisadora Lenira Marques Covizzi em seu estudo acerca das
narrativas de Guimarães Rosa e Jorge Luís Borges, define o insólito enquanto uma categoria
importante que “carrega consigo e desperta no leitor, o sentimento do inverossímel,
incômodo, infame, incongruente, impossível, infinito, incorrigível, incrível, inaudito,
inusitado, informal...” (COVIZZI, 1978, p. 26). Covizzi destaca ainda que o insólito contém
uma “carga de indefinição própria do seu significado” (op. cit.), o que explicaria o uso do
itálico para destacar os prefixos de negação nos termos utilizados por ela para tratar do
insólito que, mais do que revelar aquilo que o insólito é, revela aquilo que ele não é. Quando
da manifestação do insólito, ela discorre que “entra-se em contato com objetos, pessoas,
situações até então desconhecidos” (op. cit), o que causaria a sensação de perplexidade e
mesmo de euforia. Finalmente, associa o insólito à uma inadequação, uma disfunção num
dado contexto em que está inserido.
Em associação às ideias de Lenira Marques Covizzi, o professor e pesquisador das
vertentes do insólito ficcional Flávio Garcia define o insólito como categoria que
engloba eventos ficcionais que a crítica tem apontado ora como extraordinários –
para além da ordem – ora como sobrenaturais – para além do natural – e que são
marcas próprias de gêneros literários de longa tradição, a saber, o Maravilhoso, o
Fantástico e o Realismo Maravilhoso. Insólito abarca aquilo que não é habitual, o
que é desusado, estranho, novo, incrível, desacostumado, inusitado, pouco freqüente,
raro, surpreendente, decepcionante, frustrante, o que rompe com as expectativas da
naturalidade e da ordem, a partir senso comum, representante de um discurso oficial
hegemônico. (GARCIA, 2007, p.1)
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Também destacando palavras com as quais o insólito pode encontrar similaridades,
Garcia salienta o fato de que o insólito é uma característica presente em outros gêneros além
do fantástico, com o qual tem sido associado ao longo dessa explanação. Assim, o insólito
configura-se como o elemento que desestrutura a narrativa do eixo do real, deslocando-a para
o terreno do desconhecido onde o sobrenatural se manifesta.
3. ANÁLISE DO ELEMENTO INSÓLITO EM DEMÔNIOS (1893)
Demônios tem sua narrativa desenvolvida a partir do ponto de vista de um escritor que
acorda durante a noite e resolver escrever algumas páginas até o amanhecer. Ele então escreve
em demasia e nervosamente como “um cavalo que se esquenta e se inflama na vertigem do
galope” (AZEVEDO, 1893, p.20), pois as ideias vinham a ele como “um bando de
demônios”. Após sair desse estado de transe, a personagem descobre que a noite não cessa e
tudo ao seu redor passa a ficar ainda mais escuro e silencioso, sendo que seu relógio marcava
já dez da manhã.
O protagonista resolve então sair do seu quarto e checar os demais hóspedes da pensão
onde estava e descobre que estão todos mortos, não havendo uma explicação convincente para
tal. Descobrindo-se em total escuridão, já que nem mesmo a chama da vela se sustenta, ele
lembra então de sua noiva, Laura, e sai em busca dela na esperança que esteja viva. No
primeiro momento, ela parece estar morta como todos os outros, mas após alguns momentos
ela se reanima e os dois trocam um breve diálogo acerca de como procederiam então.
Decidem morrer juntos e partem em direção ao mar, que à essa altura era muito mais lodo e
lama, assim como todo o espaço percorrido pelos dois. No caminho, o narrador e sua noiva
passam por um processo de involução, no qual passam a animais ferozes, e então vegetais,
minerais, éter e, finalmente, nada.
O desfecho da história desfaz todo o aspecto fantástico da narrativa, uma vez que é
explicitado que tudo aquilo foi o resultado da escrita que produzida durante o momento de
insônia da personagem enquanto aguardava o amanhecer. Após esse breve resumo do conto
em estudo, os próximos tópicos tratarão de abordar como o elemento insólito se faz presente
na narrativa através das temáticas da escuridão, do silêncio e da morte, respectivamente.
3.1 A ESCURIDÃO E O SILÊNCIO
A escuridão e o silêncio apresentam-se como dois dos aspectos mais essenciais na
instauração do fantástico na narrativa, uma vez que a intensificação desses elementos ao longo
da estória abre espaço para o surgimento de um ambiente sobrenatural na obra. A escuridão e
o silêncio também propiciam a possibilidade de conhecer a cena que se desenvolve através de
outros sentidos do narrador, o tato, olfato e paladar, uma vez que ele está desprovido do uso
da visão e da audição. A personagem principal e narrador da estória, o qual não se sabe o
nome, acorda e espanta-se ao perceber que o dia ainda não amanheceu, já que tem a sensação
que já havia dormido o bastante.
Sim! Não havia dúvida que era bem singular não ter amanhecido!... pensei, indo
abrir uma das janelas da varanda.
Qual não foi, porém, a minha decepção quando, interrogando o nascente, dei com ele
ainda completamente fechado e negro, e, baixando o olhar, vi a cidade afogada em
trevas e sucumbida no mais profundo silêncio.
Oh! Era singular, muito singular! (AZEVEDO, 1893, p.16) (grifo nosso)

Nesse instante, o relógio ainda marcava meia-noite, embora houvesse parado de
funcionar, o que faz a personagem imaginar que dormira por mais de um dia, o tempo que
levaria para o relógio esgotar a corda. As estrelas são descritas como amortecidas e pálidas, e
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o efeito dos lampiões é minimizado ao ponto de ser chamado de deslavado e triste. De fora,
nenhum som de operário que passasse à caminho do trabalho, ou do cantarolar de um ébrio,
barulho de carro ou mesmo ladrar de cão. A luz da vela já não era intensa e clara, pois
“parecia oprimida por uma atmosfera de catacumbas” (op. cit., p.18). Por isso, o protagonista
acende mais duas velas, já que apenas uma não é suficiente para que possa enxergar ao ponto
de conseguir trabalhar. Questiona-se sobre que horas seriam, mas “a noite nada me respondeu,
fechada no seu egoísmo surdo e tenebroso” (op. cit., p.17).
É então que o protagonista começa a questionar sua própria capacidade de ouvir, por
isso resolve fazer um teste vibrando o tímpano da mesa com toda a força possível. O som, no
entanto, se faz abafado e lento, “como se lutasse com grande resistência para vencer o peso do
ar” (op. cit., p.18). A personagem imagina o que teria acontecido durante sua “ausência de
vida” para que aquelas que ele considera como “as duas expressões mais impressionadoras do
mundo físico” houvessem sido enfraquecidas a tal ponto. Certo de que se trata de uma ilusão
sua, começa a trabalhar.
Depois do transe de intensa escrita que parece ter durado horas, o protagonista fica
estarrecido ao observar que não só o dia não havia amanhecido como tudo ao seu redor se
tornara ainda mais escuro e silencioso.
Meu Deus! O nascente continuava fechado e negro; a cidade deserta e muda. As
estrelas tinham empalidecido ainda mais, e as luzes dos lampiões transpareciam
apenas, através da espessura da noite, como sinistros olhos que me piscavam da
treva. (op. cit. p.22).

Uma vez vencida a hesitação, a personagem alcança a certeza de que o ambiente ao
seu redor não é resultado da falha dos seus sentidos ou lucidez, mas sim de um contexto
sobrenatural. A escuridão e o silêncio representam o elemento insólito no momento inicial da
narrativa em que um ambiente familiar ainda se configura presente de alguma forma. Nas
próximas partes da estória, esses elementos se intensificam, de forma a legitimar a atmosfera
do desconhecido e do medo que acompanha a saga da personagem. Isso ocorre quando o
silêncio é descrito como “profundo e gelado”, e que apesar de sua tentativa de gritar, sua voz
sai “frouxa, abafada, quase indistinguível” (op. cit., p.24), e, pouco depois, quando a
escuridão completa apodera-se do espaço da narrativa:
Era a treva absoluta; treva de morte; treva de caos; treva que só compreende quem
tiver os olhos arrancados e as órbitas completamente vazias; treva, como devia ter
sido antes de existir no firmamento a primeira nebulosa. (op.cit. p.35)

Agora que o protagonista está totalmente desprovido de luz e som, o insólito se faz
presente predominantemente através do elemento a ser analisado a seguir.

3.2. A MORTE
A morte apresenta-se de maneira sutil nos primeiros capítulos da narrativa, já que os
elementos do insólito predominantes então são a escuridão e o medo. Ainda assim, pode-se
destacar a sensação que a personagem tem no momento que acorda, ao descrever que seu sono
foi tão profundo que seu despertar poderia ser comparado ao intervalo entre o estágio de sono
normal e aquele do qual “nunca mais se volta” (op. cit., p.14). Outro indicativo de morte nesse
momento ocorre quando o narrador resolve checar suas plantas e percebe que, além de não
mais exalarem nenhum perfume, suas folhas pendiam para fora do vaso, “como embevecidos
membros de um cadáver ainda quente” (op. cit. p. 23).
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Há, então, a intensificação do elemento morte quando o corpo de um vizinho de quarto
na pensão é descoberto, estendido na cama e embrulhado por um lençol, como se houve
falecido durante o sono. O aspecto do cadáver, porém, é assustador, pois já apresenta sinais
severos de decomposição, o que levanta a dúvida do que poderia ter causado esse efeito tão
rapidamente. Ao sair tateando por ajuda, o protagonista descobre que não se trata da morte da
luz, do som ou de um indivíduo apenas, mas de todos ao seu redor:
Era a morte geral! a morte completa! uma tragé dia silenciosa e terrível com um
ú nico espectador, que era eu. Em cada quarto havia um cadá ver pelo menos! Vi
maẽ s apertando contra o seio sem vida os filhinhos mortos; vi casais abraç ados,
dormindo aquele derradeiro sono, enleados ainda pelo ú ltimo delírio de seus amores;
vi brancas figuras de mulher estateladas no chão, decompostas na impudê ncia da
morte; estudantes cor de cera debruç ados sobre a mesa de estudo, os braç os
dobrados sobre o compendio aberto, defronte da lâ mpada para sempre extinta. E
tudo frio, e tudo imó vel, como se aquelas vidas fossem de improviso apagadas pelo
mesmo sopro; ou como se a terra, sentindo de repente uma grande fome,
enlouquecesse e devorasse de uma só vez todos os seus filhos. (op. cit., p. 28-29)

Assim como os moradores de Pompéia404, as personagens aqui são descritas como se
uma morte repentina as tivesse tomado no meio das atividades que estavam realizando.
Embora o narrador cite brevemente que alguns cadáveres exalavam o fedor da peste, não há
nenhuma explicação natural ou científica para o que possa ter ocorrido.
A morte de todas as pessoas naquele momento, em contraste com o fato de que o
protagonista era o único que restava com vida para presenciar e narrar o acontecido, torna-se o
que há de mais insólito e assustador na narrativa até o momento. A reação da personagem, que
passou pela hesitação e pelo medo, agora chega ao terror. Com o tempo, e influenciado pelo
instinto de sobrevivência e vontade de encontrar sua noiva, Laura, o narrador passa a se
adaptar, ainda que primitivamente, à presença dos cadáveres. Ao dirigir-se às cegas para a
casa da família de sua amada, o narrador desespera-se ao encontrá-la aparentemente morta.
Esse cenário é levemente atenuado com a descoberta de que a jovem está viva também, assim
como ele. Nessa nova situação em que a regra geral é estar misteriosamente morto, ser um dos
raros sobreviventes se torna o aspecto singular na estória.
Nos últimos capítulos do conto, a morte enquanto elemento insólito faz-se presente
mais uma vez, quando desvela-se, aos poucos, de que forma o narrador e sua noiva
encontrarão seu fim. À princípio, decidem morrer juntos no mar, e o deslocamento entre a
casa de Laura e a praia mostra-se tão difícil que ambos desejam que a morte chegue logo. Ao
longo do caminho, os apaixonados experimentam transformações semelhantes a um processo
de involução, já que passam de humanos à animais irracionais, e então tornam-se árvores, em
seguida minerais e desfazem-se em éter no ar.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise aqui desenvolvida, foi possível observar que no conto Demônios
fazem-se presentes a hesitação e o medo, elementos considerados fundamentais para a
existência de uma narrativa dentro dos limites do fantástico. Pôde-se constatar ainda que o
conto se encaixa na categoria do fantástico visionário, uma vez que as detalhadas descrições
do cenário sobrenatural através da experiência sensorial do narrador são características dessa
vertente, conforme as categoriza Ítalo Calvino. As temáticas da escuridão, do silêncio e da
morte comprovaram-se como formas principais de instaurar o elemento insólito na narrativa,
sendo as duas primeiras mais recorrentes no início da narrativa, enquanto a última se torna o
principal elemento na metade da narrativa e ao final.
404

Antiga cidade do Império Romano destruída pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C.
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Este trabalho proporcionou ainda a exposição de um viés da produção literária de
Aluísio Azevedo que ainda não é tão explorada por leitores e acadêmicos. Aluísio ainda é
mais conhecido por suas obras realistas e naturalistas como O Mulato (1881), Casa de Pensão
(1884) e O Cortiço (1890). Por isso, suas investidas no âmbito da literatura fantástica, como o
conto aqui analisado, Demônios, e outros como O Impenitente e Último Lance, além da
novela A Mortalha de Alzira, ainda ficam à margem nos estudos realizados acerca de sua
obra.
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A MULHER E A FICÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE
DA OBRA “OS OVOS” DE DÓRIS FLEURY
Lorena Kelly Silva Almeida (UFMA/PIBIC)405
Naiara Sales Araújo Santos (UFMA)406
A Ficção Científica, gênero literário comumente associado à ciência e tecnologia, é predominantemente marcado
pela atuação masculina relegando a mulher às atividades domésticas e secundárias. No entanto, a presença das
mulheres na Ficção Científica Brasileira é relativamente expressiva, o que tem despertado o interesse de críticos
e estudiosos do assunto. Segundo Sherry B. Ortner (1979) o próprio corpo feminino parece condenar a mulher à
mera reprodução, enquanto que o homem, por não ter condições naturais de criação, deve criar “artificialmente”
por meio de tecnologia. Em um país que não é uma superpotência tecno-científica, o espaço das mulheres na
ciência fica ainda mais limitado. O presente trabalho tem como objetivo analisar a posição da mulher na
sociedade a partir das narrativas de Ficção Científica. Para tanto, analisaremos o conto de ficção científica Os
Ovos de Dóris Fleury sob uma perspectiva de crítica feminista, abordando as relações entre gênero e ciência no
cenário brasileiro.
Palavras-chave: Feminismo, Ficção Científica, Literatura Brasileira.

INTRODUÇÃO
A ficção científica tem se mostrado um gênero propício a discussões de gênero, devido
ao seu caráter especulativo. A pesquisadora Mary E. Ginway, em seu importante estudo da
ficção científica brasileira, trata a questão do papel feminino dentro da FC, e diz que
o apelo do gênero junto a mulheres e feministas, é claro, baseia-se na oportunidade
que ele oferece de se imaginar heroínas e construções alternativas de gêneros e
papéis sexuais [...]. A mudança sutil de papéis dos personagens femininos na ficção
científica brasileira segue em paralelo à evolução dos papéis femininos na sociedade
brasileira (GINWAY, 2005, p.213).

Historicamente as mulheres têm sido excluídas das atividades em que a atuação
masculina é predominante, tais como economia, política e ciência. Os papéis dados às
mulheres (esposas, mães) têm igualmente sido associados a competências e privilégios
inferiores aos dos homens. De acordo com a pesquisadora Petra Kelly (1997), mulheres além
de terem sido subordinadas aos homens, ao longo da história, acabam por depender deles
como meio de chegar a seus propósitos e realizações.
Nesse sentido, é possível afirmar que o processo de subalternidade da mulher atravessa
os limites de tempo e espaço sendo fato presente na maioria das sociedades. Rosaldo e
Lamphere (1979) afirmam que a desigualdade dos sexos é fato universal. Mesmo com
variações em grau e expressão, há o domínio masculino em todas as sociedades
contemporâneas. Por uma série de fatores biológicos, históricos e sociais, à mulher pertence
um conceito de fragilidade, inferioridade e disposição à dominação pelo homem e sociedade.
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Isto faz das mulheres meras reprodutoras e até mesmo objetos; encarregadas inteiramente dos
serviços domésticos e criação dos filhos.
É inquestionável a diferença na constituição biológica dos sexos. Entretanto, este fato
por si só não fornece informação suficiente sobre o mundo social e os fatores ligados à
formação do “ser mulher”. A leitura de homens e mulheres feita através de estudos biológicos
pode interpretar normas e expectativas ligadas aos fatores físicos e genéticos, mas não devem
ser determinantes no tocante à posição da mulher em termos de cultura e sociedade humanas.
Ainda a este respeito, as estudiosas Rosaldo e Lamphere comentam:
“Os biólogos podem nos dizer que, estatisticamente os homens são mais fortes do
que as mulheres, mas eles não podem dizer por que a força e as atividades
masculinas, em geral, parecem ser valorizadas pelas pessoas em todas as culturas”
(ROSALDO e LAMPHERE, 1979, p. 21).

Em outras palavras, as diferenças biológicas e físicas acabam por servir como justificativa
para se criar abismos entre o que é dado socialmente como masculino e feminino, nem sempre
plausível, mas em geral exagerado. As elaborações das funções reprodutoras configuram o
papel social e a psicologia da mulher, como sua definição cultural. A compreensão da
perpetuação do status feminino pode ser feito, assim, sem olhar sua subordinação como
inteiramente determinada pela tendência biológica ou herança evolutiva.
A ênfase no papel maternal feminino constitui a oposição universal entre os papéis
“doméstico” e “público”, sendo que no doméstico a mulher não tem acesso a um tipo de
autoridade, prestígio e valores culturais que são privilégios exclusivamente do homem. Estas
serão as principais discussões deste trabalho: oposição entre o doméstico e o público, e a
aproximação da mulher com a natureza em subordinação respectiva ao homem e a tecnologia.
Discutiremos como o conto Os ovos (2011) reflete o papel feminino numa sociedade futurista
brasileira, e suas relações com a ciência e a tecnologia.
1. OS OVOS
O conto Os ovos de Dóris Fleury encontra-se em uma coletânea de contos de ficção
científica brasileira, FCdoB: Panorama 2006 – 2007 (2011), que inclui diversos novos
nomes à produção de FC brasileira, os quais foram avaliados por grandes nomes da FC
brasileira, dentre eles, Ivan Carlos Regina. Portanto, era imprescindível que a obra se
enquadrasse enquanto gênero de ficção científica, obviamente, o que significa que era
necessário que houvesse no conto um elemento científico que, de alguma forma, impactasse a
vida de uma sociedade ou indivíduos, por vezes fazendo especulações sobre o futuro para
criticar a realidade contemporânea. Dentro disto, cabe o conto cujo enredo é descrito a seguir.
A narrativa se passa num futuro em que os recursos da Terra foram exauridos e as
viagens a anos luz no espaço são possíveis. Em uma destas viagens, os ovos dos alienígenas
foram localizados em seu planeta natal e transportados para o local onde o conto se passa e em
seguida guardados em um laboratório para sua encubação que duraria mais de um século. A
personagem narra sua angústia em ter perdido dez anos de sua vida com a observação dos
ovos, e que não tem perspectivas de uma vida fora dali – o que seria impossível pois não pode
pedir demissão. Ela planeja um modo de escapar do laboratório: colocar fogo nos ovos e fugir
durante o incêndio. O conto termina com a cena do incêndio visualizada na mente da
personagem.
Percebemos que o conto tem uma forte crítica ao papel da mulher na sociedade, uma
vez que divide as tarefas, e impede que a personagem saia do emprego. A representação do
espaço que a mulher ocupa na sociedade feita na obra é, assim, um reflexo da realidade social.
Apesar da aparente inclusão da mulher em um ambiente predominante masculino, este é,
como veremos mais a frente, o mesmo papel dado como feminino e inferior que ela sempre
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recebeu. Assim como na realidade social contemporânea, em que a mulher tem maior
participação na sociedade e sai para trabalhar igualmente ao homem, os empregos além de
serem divididos tacitamente em masculinos e femininos típicos, têm salários desiguais. Ou
seja, mesmo com o avanço que a mulher teve em relação ao espaço de atuação, estes
ambientes ainda são muito limitados. Mesmo que ninguém impeça uma mulher de jogar
futebol, ela não receberá nem o mesmo salário nem o mesmo prestígio de um homem, pois
está internalizado na sociedade que esta é uma atividade masculina.
Ginway aborda ainda tópicos da iconografia padrão da ficção científica, e entre eles
temos presentes nessa obra os ícones do alienígena e da terra devastada. Na ficção científica
brasileira da década de sessenta, a terra devastada transmitia não só um país que sentia sua
impotência diante do resultado da Guerra Fria, mas também projetava tratava de temas
didáticos, ao alertar contra a guerra nuclear.
Em Os Ovos, todavia, a terra devastada pode representar a idéia do fim, de fato, do
mundo, como também pode simbolizar uma desilusão feminista: mesmo ao final de tudo, as
mulheres não alcançariam sua total equidade aos homens em sociedade, pois ainda que
chegassem a ter participação integral nos avanços científicos, os papéis que desempenham
ainda são os primitivos, como se retrata no conto. As mulheres estão participando de um dos
mais importantes momentos da história da ciência, mas a função delas, como se vê no
decorrer do trabalho, ainda se assemelha às funções dadas como femininas desde as primeiras
organizações da vida humana em sociedade.
Essas formas primitivas de sociedade encontraram uma maneira para diferenciar as
atividades masculinas e femininas, conferindo um valor especial às masculinas. Segundo
Rosaldo e Lamphere (1979), esta seria uma das explicações para a origem da desigualdade
sexual. Parte da herança sociocultural de nossa espécie é uma adaptação desse modo
primitivo. Segundo teóricos da evolução contemporânea, “a existência social se originou nas
atividades cooperativas dos homens primitivos que eram caçadores” (ibidem, p. 23).
O argumento dessa época primitiva para elevar as atividades exercidas pelos homens
se baseia no fato de que a caça de animais de grande porte exigiria esforços coordenados de
diversos indivíduos, bem como o perigo e as viagens longas que seriam frequentes na caça,
teriam a tendência de excluir as mulheres, afinal elas tinham de trabalhar “em casa” e cuidar
dos filhos, tendo seus movimentos limitados. Este modelo primitivo ironicamente tem grande
semelhança com a realidade futurista do conto, que separa igualmente as atividades para
homens e mulheres: as que se referem ao exterior (viagens de exploração a outros planetas)
são realizadas pelos homens, e as que se referem ao lar (parte terrestre do projeto, cuidar da
encubação dos ovos) são exclusivamente feitas por mulheres.
Como um ponto decisivo e criativo na evolução humana, a caça exigiu as primeiras
formas de cooperação social, assim estimulando a invenção das primeiras ferramentas
artísticas. O papel de Coletora da mulher nas sociedades primitivas e também a socialização
das crianças requeriam destrezas comunicativas e cooperativas tão complexas quanto às
desenvolvidas na caça, tendo um impacto importante na criação dos padrões sociais primitivos
(LINTON apud ROSALDO e LAMPHERE, 1979). Por serem atividades femininas, porém,
lhes são atribuídas uma importância secundária. A personagem do conto descreve seus
sentimentos iniciais em relação à atividade que desempenharia, e pensava ser uma honra
cumprir aquela tarefa. Só depois percebe o que é encarar o monótono cotidiano dos ovos que
não eclodirão enquanto ela estiver viva. Assim, as mulheres ficam encarregadas da parte
secundária do projeto.
Além do ícone da terra devastada, outro ícone trazido na história é o alienígena.
Ginway comenta que os alienígenas no contexto brasileiro
retratam muitos aspectos psicológicos complexos da experiência nacional, inclusive
a esperança de reconciliação de questões de raça dentro do Brasil e o medo da

1119

subjugação, seja por estrangeiros poderosos ou por forças incontroláveis na natureza
(2005, p.54)

Em Os Ovos, contudo, o transporte dos ovos do seu planeta para o Brasil pode
simbolizar o que os colonizadores fizeram ao trazer africanos como escravos. O Brasil parece
ser o país da mistura de povos, e trazer alienígenas ainda em período de formação, pode ser
lido como uma maneira de domesticar, e porque não dizer escravizar os futuros novos
habitantes. O propósito da vinda e encubação dos ovos não é claro na história, mas os
resultados econômicos que eles trouxeram à corporação que custeia o projeto são
significativos. Este parece ser o motivo pelo qual a personagem não pode se demitir. Os ovos
dos alienígenas não significam esperança ou medo para a personagem, mas simplesmente uma
prisão. Ela está condenada a ficar ali até o fim dos seus dias, e os chama de “maldição”.
2. AS MULHERES E A NATUREZA VERSUS OS HOMENS E A TECNOLOGIA
Desde o início do conto, a narradora personagem deixa claro sua inconformidade com
o fato de somente mulheres trabalharem na parte terrestre projeto. Ela narra sua observação a
uma das assistentes, Kaliany, que trabalha em turnos mantendo a atmosfera da redoma onde
os ovos ficam com a mistura necessária de neon e enxofre. A personagem narradora não
nomeada descreve o entusiasmo da jovem assistente que, assim como ela anos atrás, acredita
que sua tarefa é uma maravilhosa oportunidade. Ela, porém, afirma agora entender a lógica da
escolha de mulheres para essa parte do projeto. Apesar da aparente inclusão das mulheres no
ambiente científico geralmente masculino, o papel a ser desempenhado por elas segue o
mesmo sempre dado ao feminino. E mais que isso, este papel se configura como inferior ao
masculino.
Sherry B. Ortner define três tipos de dados para servir de evidência ao se analisar uma
cultura e apurar se ali as mulheres são consideradas inferiores. Porém, trabalharemos somente
um, o qual a autora considera suficiente:
O elemento de ideologia cultural e as colocações informativas que explicitamente
desvalorizam as mulheres e com elas, seus papéis, suas tarefas, seus produtos e seus
meios sociais com menos prestígio o que os relacionados aos homens e às funções
masculinas correlatas (ORTNER. 1979, p.97-98).

Para verificar isso no contexto do conto, é necessário pensar no papel que as mulheres
têm no enredo. Com certa ironia, a personagem descreve a tarefa dada às mulheres como
A mais importante tarefa científica do planeta, a maior responsabilidade, uma hora
sem paralelos na história da ciência. E eu tinha feito jus a ela. Eu, uma mulher. Toda
a parte terrestre do projeto, aliás, seria tocada por mulheres. Os homens, é verdade,
tinham localizado e transportado os ovos até lá. Mas as mulheres cuidariam dos
embriões até que saíssem da casca [...]. Só mulheres (FLEURY, 2011, p.139).

Poderíamos ler os ovos como uma simbologia ao feto, à cria, aos bebês, aos filhos.
Nancy Chodorow, no capítulo Estrutura Familiar e Personalidade Feminina, em conjunto
com Rosaldo e Lamphere, fala do “fato das mulheres universalmente serem as grandes
responsáveis pelos cuidados do filho pequeno”, (CHODOROW, 1979, p.65), e isso é
reafirmado na simbologia dos ovos. Esta seria a única função, dentro do projeto científico, que
de certa forma remete a uma ideia primitiva, contrastando com todo o avanço tecnológico de
viagens espaciais. Cuidar da encubação dos ovos, mesmo que através de um laboratório, traz a
relação mãe-filho, a criação de filhotes, etc. E esse é o papel das mulheres, logo seria lógico
que elas o realizassem.
Nesse momento, ficaria marcado o lugar dos homens como mais próximo da ciência,
da tecnologia, e o lugar das mulheres, mais próximo à natureza – mesmo em um laboratório.
Segundo Ortner, isso se deve por os homens estarem identificado com a cultura (sistemas de
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pensamento e tecnologia), enquanto as mulheres, associadas à natureza, estão igualmente
submetidas (mulheres aos homens, natureza à cultura).
As mulheres parecem estar mais próximas à natureza devido ao próprio corpo e sua
função de procriação. Isso contrasta com a fisiologia masculina, que o liberta mais para
executar tudo o que for referente à cultura. Segundo Simone de Beauvoir (1953), a maioria
das áreas do corpo feminino e seus processos desempenham funções específicas referentes à
reprodução. Isso aproximaria a mulher à natureza uma vez que todos os “sofrimentos” que seu
corpo sofre para isso (desde a menstruação até o parto, e para além), a escravizam a sua
espécie, e faz com que sua animalidade seja mais manifesta.
O corpo feminino parece condená-la a mera reprodução de vida; o homem, em
contraste, não tendo funções naturais de criação, deve (ou tem a oportunidade de)
basear sua criatividade externamente ‘artificialmente’ por meio de símbolos e
tecnologia. Assim agindo, ele cria objetos relativamente duradouros, eternos e
transcendentes, enquanto a mulher cria seres perecíveis – os seres humanos
(ORTNER, 1979, p.104).

Os papéis que as mulheres assumem devido a tais funções pertencem a uma classe
inferior à dos homens. Por exemplo, o próprio papel de mãe está subjugado ao pai, tendo em
vista as sociedades patriarcais. Do pai provém o sustento e da mãe a organização do lar.
Apesar das tarefas serem importantes, o que for desempenhado pelo homem/pai se apresenta
como substancial.
Já os papéis que os homens assumem por não terem tais funções, voltam-se aos meios
de criações que, relacionados à tecnologia, recebem todo o prestígio que o mundo globalizado
e industrializado lhe confere. O avanço da civilização justifica a natureza à disposição do
homem e da cultura. Se a tecnologia está em uma relação de domínio para com a natureza,
consequentemente o homem o está em relação à mulher.
3. A ESFERA DOMÉSTICA VERSUS A ESFERA PÚBLICA
Os primeiros momentos de um novo ser humano recaem na responsabilidade da
mulher, pois é por meio dela que o bebê tem o leite que necessita para sobreviver. Assim, a
mulher assume o papel de mãe, e cabe a ela obviamente a tarefa de cuidar do bebê: “a mulher
é confinada ao grupo familiar doméstico: ‘o lugar de mulher é no lar’” (ORTNER, 1979,
p.107).
O conto reflete esses dois pontos: 1) o papel da mulher de criar o filho, e seu
pertencimento ao círculo doméstico familiar. Cuidar dos ovos, da sua encubação que dura
mais de um século, aliás, é tarefa das mulheres porque elas que cumprem o papel de mães; 2)
no segundo ponto, temos a esfera doméstica como feminina, afinal, a tarefa que lhes cabe é
parte do projeto que é terrestre, e aqui temos um sentimento de lar, que mais uma vez é
ambiente onde a mulher deve estar. As viagens espaciais, os outros planetas, e toda essa esfera
“pública” cabe aos homens. O ambiente doméstico está em oposição à entidade pública.
Aquele é dominado por este, e as mulheres pertencentes ao doméstico, são juntamente
inferiores e dominadas.
Em Mulheres, Êxito e Sociedade Civil (1987), Mary Markus fala da “superoposição”
das dicotomias público-privado e masculino-feminino que são oriundas da construção de
gêneros através das práticas de esferas separadas, e que essa atribuição à mulher do ambiente
privado implica em privação de influência em decisões públicas, o que significa privar
também da oportunidade de “ser visto e ouvido”.
As mulheres, neste conto, repetem o que lhes sempre foi destinado. A ficção científica
neste ponto reflete bem a realidade social: mesmo que as mulheres saiam de casa e passem a
exercer funções no meio masculino, dá-se a elas alguma função desse meio que relembre algo
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como feminino, a partir da justificativa de que “já que ela é mulher, vai saber fazer melhor”
alguma tarefa.
4. A LIBERTAÇÃO FEMININA
Os trabalhos manuais são citados pela personagem. Enquanto observa a assistente, ela
abre sua cesta de trabalhos e confessa que antes os desprezava por considerá-los coisa de
mulher desocupada. Durante o tempo que faz tricô, ela pensa em um jeito de sair daquele
lugar, já que morreria ali e não veria os ovos eclodir, e não suportava mais estar ali. Ela não
pode se demitir, e se lamenta de não ter mais chances de ter uma vida “normal”, um
companheiro, amigos. Aos cinquenta e tantos anos, ela diz que sua vida agora são os malditos
ovos.
Porém, durante o tricô, uma ideia nasceu - ela atribui o pensamento aos trabalhos
manuais, pois acredita que eles permitem o funcionamento de uma parte do cérebro que fica
adormecida no dia a dia, e que isso é um segredo das mulheres. Essa pequena e sutil exaltação
ao feminino é o que permite ela conceber a ideia de destruir os ovos por meio de um incêndio
e fugir. De certa forma, isso simboliza a libertação feminina do papel que lhe é forçado a
cumprir, mas que só pode ser feito através de uma evocação ao próprio feminino, pois é
através de trabalhos dados como femininos antes desprezados por ela, que ela pode germinar a
ideia em sua mente.
Beauvoir (1980) diz que se uma mulher aceita as assertivas mais contraditórias sem se
questionar, é resultado de ter sempre sido ensinada a aceitar a autoridade masculina, sem
criticar, julgar e examinar. Portanto, para se libertar, é necessário ir contra que é lhe dito,
como a própria personagem diz nas últimas linhas, ao decidir por em prática sua idéia: “Tenho
que me preparar. Me acostumar com a idéia. Sei que não vai ser fácil. Vai contra tudo o que
eu aprendi em minha vida” (FLEURY, 2011, p.143) (grifo nosso). Ou seja, para uma
libertação efetiva é necessário que a mulher se volte ao padronizado após questionar-se e
verificar o que lhe é prejudicial.
A cientista percebeu a armadilha em que estava aprisionada e procurou meios de
libertar-se, tendo a idéia vinda através dos trabalhos manuais dados como femininos. Ao
reconhecer o “pequeno segredo de nós, mulheres” (ibidem, p.142), ela de certa forma louva o
feminino e encontra nele sua liberdade. O feminismo é de fato a libertação da mulher por
meio de si própria e de outras mulheres exclusivamente, com nenhuma interferência
masculina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, podemos perceber varias relações de associação e oposição entre homens e
mulheres feitas neste conto. Ao homem cabe a cultura, o espaço público, a tecnologia e seus
cargos mais altos e a dominação. À mulher, cabe a natureza, a esfera doméstica, a natureza,
trabalhos manuais e ser dominada.
Apesar do retorno aos papéis primitivos dados à mulher, é por meio dessas próprias
funções que ela pode encontrar maneiras de quebrar os padrões e louvar o feminino,
contrariando a inferioridade que o conceitua. A ficção científica brasileira, assim como
Ginway afirma, reflete a evolução dos papéis sociais femininos, além de abrir espaço para
mais debate e especulação dos espaços que a mulher ainda pode alcançar futuramente, sempre
com muita luta feminista.
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ESFINGE, DE COELHO NETO, E AS CONFIGURAÇÕES
DO GÓTICO BRASILEIRO
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Resumo: Na virada do século, a Belle Époque, instaurada no ano em que o país vem a se tornar uma república,
fez surgir, na população, o fascínio e a incerteza diante do progresso e do desenvolvimento científico. Por isso,
alguns elementos se juntaram à manifestação científica literária, tornando-a mística, com características
simbolistas e espíritas, como é notado na obra Esfinge, publicada em 1908, pelo maranhense Coelho Neto. A
trama tem espaço na cidade do Rio de Janeiro e seus personagens fazem parte da sociedade formadora da elite
cultural deste período. O narrador, cuja identidade não nos é revelada, descobre que o personagem central da
trama, o inglês James Marian, é, na verdade, fruto de um experimento científico. A vida do personagem sempre
estivera permeada de uma constante inquietação, visto que representava a fusão de um corpo masculino a um
feminino. O personagem carrega o estigma de ter seu corpo, bem como a sua própria identidade, fora dos
padrões estabelecidos socialmente, sentindo-se um monstro. Tais discussões têm como pano de fundo a Ciência
Gótica, que tem uma relação estreita com a Ficção Científica e com a Literatura Gótica, como pontua Bráulio
Tavares (2003), recusando-se a lidar com a lógica e a verossimilhança. A pseudo-racionalização e o
estranhamento causados pelo personagem são elementos que configuram James Marian como um ser misterioso,
fantasmagórico, fruto desta Ciência Gótica. O objetivo do trabalho é, portanto, mostrar de que forma Esfinge é
composta de elementos característicos literatura gótica brasileira, que figurava todo o fascínio e os temores
decorridos no período da Belle Époque. Para a realização desta pesquisa será feita uma análise tomando por base
os estudos de Roberto de Sousa Causo (2003), Alexander Meireles da Silva (2008), Maurício César Menon
(2007), Daniel Serravalle de Sá (2010), Jeffrey Jerome Cohen (2000) e Bráulio Tavares (2003).
Palavras-chave: Belle Époque. Coelho Neto. Literatura Gótica. Esfinge.

1. INTRODUÇÃO
No século XXI, a palavra ‘gótico’ tem diferentes significados. Em diferentes
contextos, ela ganha novas associações; de modo que, nos dias atuais, ela não se relaciona
apenas à literatura. Está associada também à subcultura originária nos anos 80, tendo suas
manifestações relacionadas às artes, principalmente à música.
Daniel Serravalle de Sá, um dos estudiosos sobre o gótico no Brasil observa, em
“Gótico tropical: o sublime e o demoníaco em O Guarani” (2010) que
Apesar de o discurso gótico ser um fenômeno transcultural e transhistórico, sua
significação só pode ser estabelecida em um dado espaço e tempo. Os significados e
as implicações do gótico têm que ser cultural e historicamente observados para que
se compreenda seu sentido. (SÁ, 2010, p.19)

Todas as hesitações e incertezas que configuraram o gótico na literatura no final do
século XVIII e que influenciaram também a cultura de massa nos séculos seguintes,
acarretando na popularização do termo, tornaram o gótico um fenômeno transnacional e
transhistórico, transpassando os limites históricos e mesmo nacionais. No entanto, isto não
significa que suas implicações sejam sempre as mesmas. É necessário que se atente aos
aspectos culturais e históricos para que se possa compreender seu sentido.
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O gótico habita as fissuras da razão. Um momento de assombro, um segundo de
desorientação que nos transporta para além das fronteiras do conhecimento.
Textualmente o gótico se apresenta como um efeito retórico que desafia a segurança
epistemológica do leitor. A ordem pode ser imediatamente restabelecida, por meio
da explicação autoral, trazendo os leitores de volta à lucidez e fazendo aquele
instante de deslumbramento recolher-se à sua rachadura. Mas o gótico persiste,
como uma semente de incerteza alojada nas fundações da razão, pronta para emergir
de novo, ou penetrar raízes cada vez mais fundo, até trazer a casa inteira abaixo.
(SÁ, 2010, p.19)

Sá refere-se ao efeito que o gótico causa no leitor, transportando-o para além das
fronteiras da razão, por isso o assombro e a desorientação mencionadas, visto que o gótico
ameaça a sua segurança. A razão, diante disto, pode ser retomada por uma explicação autoral.
No entanto, como enfatiza o pesquisador, a incerteza do gótico permanece, a ponto de,
finalmente, fazer os limites da racionalidade ruírem.
Ainda segundo Sá (2010), os ‘góticos’ são assim chamados por retirarem sua
inspiração de cenários ambientados nas construções medievais, representando uma volta ao
passado feudal, causada pela “desilusão com os ideais racionalistas e pela tomada de
consciência individual frente aos dilemas culturais que surgiram na Inglaterra a partir da
metade final do século XVIII.” (SÁ, 2010, p. 35)
Segundo o estudioso, o romance gótico apresenta uma mistura entre imaginação e
realidade, que buscava a volta a uma época de sonhos, contra o materialismo burguês e
também contra alguns aspectos do Iluminismo. Nesses romances, o pensamento racionalista é
posto em dúvida para dar vasão aos exageros na representação de sentimentos, ora chorosos,
ora violentos. O romance gótico levantou questões que desafiaram o projeto das Luzes,
expondo a natureza caótica do mundo e a contingência da vida. (SÁ, 2010, p. 35-36)
Na virada do século XX, a Belle Époque, instaurada no ano em que o país vem a se
tornar uma república, fez surgir, na população, o fascínio e a incerteza diante do progresso e
do desenvolvimento científico. Por isso, alguns elementos se juntaram à manifestação
científica literária, tornando-a mística, com características simbolistas e espíritas, como é
notado na obra Esfinge, publicada em 1908, pelo maranhense Coelho Neto. A trama tem
espaço na cidade do Rio de Janeiro e seus personagens fazem parte da sociedade formadora da
elite cultural deste período.
O narrador, cuja identidade não nos é revelada, descobre que o personagem central
da trama, o inglês James Marian, é, na verdade, fruto de um experimento científico, realizado
pelo místico oriental Arhat, por meio de seus conhecimentos acerca da “Magna Ciência”. Em
consequência disto, a vida do personagem sempre estivera permeada a inquietações e à uma
constante reclusão, visto que representava a fusão de um corpo masculino a um feminino – o
seu próprio nome evidenciaria esta dualidade: James (masculino) e Marian (feminino). A
pseudo-racionalização e o estranhamento causado pelo personagem são elementos que
configuram James Marian como um ser misterioso, fantasmagórico, relacionado a situações
grotescas, e, desta forma, tornando-se fruto desta Ciência Gótica. O objetivo do trabalho é,
portanto, mostrar de que forma Esfinge é composta de elementos característicos da literatura
gótica brasileira, que figurava todo o fascínio e os temores decorridos no período da Belle
Époque.
2. A BELLE ÉPOQUE TROPICAL: O ADVENTO DA
MODERNIDADE BRASILEIRA
A Belle Époque se instaurou no Brasil no ano em que o país vem a se tornar uma
república, com um forte desejo de mudança por parte da sociedade brasileira. Porém, antes
dessas mudanças adentrarem ao país, a Europa já sentia os efeitos delas. Segundo o
pesquisador Alexander Meireles da Silva (2008):

1125

A Belle Époque europeia foi a culminância de um processo de fins do século XIX e
início do século XX caracterizado de um lado pela prosperidade econômica
resultante da industrialização rápida e da exploração colonialista, advindas ambas da
hegemonia do racionalismo científico, e de outro pela estabilidade política, derivada
de uma teia complexa de alianças diplomáticas, e reforçada em muitos casos por
laços de sangue ou casamento: o kaiser Guilherme II da Alemanha, o czar Nicolau II
da Rússia e o rei Eduardo VII da Grã-Bretanha, por exemplo, eram todos primos
entre si. (SILVA, 2008, pág. 80)

A Europa passava, portanto, por um período de grandes avanços e de muita
prosperidade. Em decorrência disto, algumas pesquisas no âmbito científico desenvolveram-se
e permearam o processo de “modernização” das cidades europeias.
A Belle Époque brasileira foi de inspiração francesa, visto que o país, desde a época
colonial, já sofria uma certa influência da França por meio de Portugal. Esta característica
brasileira será denotada tanto nos aspectos sociais, quanto nos culturais e ideológicos, com a
criação de projetos para transformar o Rio numa Paris tropical, sob o slogan “O Rio civilizase!”. Neste período, o país ainda apresentava traços coloniais – visto que acabava de sair de
um regime monarquista e da dominação portuguesa -, e desejava modernizar-se aos moldes
das civilizações europeias, com enfoque na sociedade parisiense. O discurso científico ficou a
cargo da legitimação dos ideais referentes ao progresso e à ordem social.
Segundo o historiador Jeffrey D. Needell (1993), a Belle Époque carioca pode ser
considerada um fenômeno inédito, assinalando uma fase única da história brasileira, diante da
ideia de modernidade que tomava conta da Europa, com as descobertas nas ciências,
industrialização da produção, explosão demográfica e crescimento urbano, sistemas de
comunicação de massa, Estados nacionais cada vez mais poderosos e movimentos sociais de
massa.
Estes elementos fizeram aflorar, na sociedade brasileira, o desejo de tornar o país,
agora livre de fato da colonização portuguesa, uma nação moderna, segundo as noções
europeias de civilização. Needell (1993) ressalta que encaixar-se nos padrões europeus, isto é,
nos padrões franceses, não significava apenas estruturar a cidade nos padrões então atuais e
eficazes, mas reabilitar o país para um futuro “civilizado”.
Neste momento destacaram-se o engenheiro Pereira Passos e o médico sanitarista
Oswaldo Cruz, ambos com estudos adquiridos na França. Eles utilizaram-se de medidas
arbitrárias para aplicar seus conhecimentos científicos, com poucos esclarecimentos à
população, ocasionando um temor da sociedade em relação aos avanços científicos, mas
também uma fascinação pelo progresso. Sobre a literatura deste contexto, o crítico Alfredo
Bosi comenta:
Estetismo, evasionismo, "pureza" verbal precariamente definida, sertanismo de
fachada, lugares-comuns herdados à divulgação de Darwin e de Spencer, resíduos da
dicção naturalista decambulhada com clichês do romance psicológico à Bourget
carreiam para a prosa de um Coelho Neto e de um Afrânio Peixoto os vícios do
Decadentismo de que na Europa davam exemplo os livros cintilantes mas ocos de
Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio. (BOSI, 1998, pág. 197)

Embora muito crítico à produção literária na ocasião em que decorreu a Belle Époque,
Bosi enfatiza a influência europeia do período em que afirma caracterizar-se literariamente
como resultante de um estilo ornamental. Alexander Meireles da Silva (2008), por outro lado,
afirma que a semelhança entre a produção de autores nacionais e a americanos, britânicos e
franceses demonstram que as angústias e inquietações sentidas naquele momento estavam em
consonância. A produção deste momento converge com as narrativas de Mary Shelley, Robert
Louis Stevenson, Edgar Allan Poe e H.G. Wells.
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3. O GÓTICO TROPICAL: FIGURAÇÕES DO GÓTICO NA
LITERATURA BRASILEIRA FINISSECULAR
Antes de adentrar às caracterizações do gótico, é necessário recorrer à origem do
termo e das civilizações a quem designa. Segundo Maurício César Menon (2007) em sua tese
“Figurações do gótico e de seus desmembramentos na literatura brasileira de 1843 a 1932”,
‘gótico’ provém da palavra gotar, antigo título concedido aos heróis de guerra, e que também
serviu para nomear uma tribo da ilha de Gotaland, na Suécia.
Há algumas tentativas de tradução da palavra, sendo as mais aceitas “eleito a ser
sacrificado” ou “aquele de Gotaland”. Parte dos habitantes da ilha teria seguido para uma
região da Alemanha, tornando-se uma tribo germânica. A palavra ‘gótico’ nomeia a língua
desse povo, sendo o primeiro idioma germânico a ser lido e escrito. (MENON, 2007, p. 19)
Menon (2007) destaca que, posteriormente, nas artes, o ‘gótico’ designou um estilo
arquitetônico, do século XII. Foi conhecido desta forma porque os Renascentistas, sucessores
a estes, consideravam a aparência do estilo muito bárbara – com arcos ogivais, abóbadas de
nervuras e decoração detalhada –, e, pejorativamente, associavam o estilo aos godos.
No entanto, como ressalta Menon (2007), a arte gótica foi um marco na arquitetura
moderna, com traços urbanos e burgueses. As catedrais góticas expressavam a ideia de
alcance ao céu, ao infinito. As paredes eram a base espiritual da igreja, os pilares
representavam os santos, os arcos e nervos indicavam o caminho para Deus, complementados
com os vitrais, os quais sempre apresentavam relatos bíblicos. (MENON, 2007, p 21)
Para além desses aspectos, Sá (2010) destaca que
A verticalidade e a leveza nas construções enquanto características essenciais do
estilo gótico são produtos de uma arte religiosa que buscava ascender a Deus pela
Razão, sinalizando uma integração entre espírito e técnica a serviço do teocentrismo
medieval. (Sá, 2010, p. 47)

O estilo arquitetônico denominado gótico simbolizaria, então, a integração entre a fé
e a razão, como indica Sá (2010). Ela estaria a cargo do teocentrismo medieval, realçando os
interesses do clero católico, da burguesia e dos monarcas da Baixa Idade Média. O estudioso
também enfatiza que a ligação entre literatura e arquitetura dá-se no século XVIII, na
Inglaterra.
A segunda edição de Castelo de Otranto (1765), de Horace Walpole, traz como
subtítulo “Uma história gótica”; representando, assim, como aponta Sá (2010), a primeira
aparição do termo na literatura. O romance é um “autodeclarado híbrido entre o antigo e o
moderno (...), entre o romanesco e o romance, colocando em cena um elmo monstruoso,
espadas gigantes, uma mão invisível, calabouços labirínticos, quadros fantasmagóricos e toda
a parafernália sobrenatural que faria o sucesso dos romances góticos subsequentes.” (SÁ,
2010, p. 47-48)
A narrativa tem como cenário construções do estilo gótico, com representações de
átrios, pórticos, abóbadas, criptas e galerias, que fazem do romance ser classificado como
gótico. Além disso, é envolta de acontecimentos relacionados ao sobrenatural.
Nos últimos anos do século XVIII, o gótico teve a sua expansão. Segundo Botting
(1996), a última década deste século foi considerada a década da ficção gótica, em que um
vasto número de obras góticas foi produzido e consumido. As histórias góticas adentraram as
revistas e popularizaram-se. Romances de três a quatro volumes tornaram-se bastante comuns
nas bibliotecas. Muitos autores surgiram, mesclando, ao gótico estabelecido até então, novos
elementos e perspectivas. Esta também foi a época da Revolução Francesa, ecoando na
literatura gótica sob a forma de imagens de vilões que ameaçavam a estrutura doméstica, de
paixões e violência excessiva.
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Destacam-se obras como Os Mistérios de Udolpho (1794), de Ann Radcliffe,
representando o ápice do gótico popular e comercial. Segundo Sá (2010), Radcliffe era
conhecedora das narrativas da categoria e tinha uma imaginação admirável, dando ênfase à
imagem de heroínas inocentes que eram perseguidas, estando à frente de seu tempo. Silva
(2008) demonstra que Radcliffe denotava “maestria na construção de ambientes e no uso
prolongado do suspense para oferecer explicações lógicas para os acontecimentos misteriosos
ocorridos ao longo da trama.” (SILVA, 2008, p. 43)
No século XIX, de acordo com Silva (2008), a Literatura Gótica passa a ter
elementos da ciência que se desenvolvia naquele momento. Fred Botting (1996) evidencia que
nesta época, o Gótico ganha formas realistas, popularizadas nos romances de sensação e nas
histórias de fantasmas. Alguns elementos do Gótico do século XVIII permanecem, mas
ressignificados. As cidades industrializadas passam a ser o locus do horror e da melancolia.
As descobertas científicas ganham espaço nas tramas, tornando os mecanismos de horror e
terror. Os crimes e as mentes criminosas figuram a desintegração individual e social.
Destacam-se Mary Shelley, com Frankenstein, e, na literatura gótica americana, Edgar Allan
Poe e Nathaniel Hawthorne.
De acordo com Botting (1996), apesar de Frankenstein (1818) ser sinônimo do que
hoje se considera gótico, na literatura, a obra traz uma nova forma às convenções do gótico,
fazendo-o se ajustar aos elementos do Romantismo. O vilão, um dos elementos fundamentais
do romance gótico, até então, é também o herói e a vítima, na narrativa de Shelley, enquanto
as ações maléficas foram substituídas pelas leis humanas, naturais e científicas. Os castelos,
elementos do Gótico antigo, aparecem distantes, não se constituem como cenários principais,
os quais ganham a forma dos ambientes montanhosos românticos.
Todos estes aspectos são importantes para a contextualização da obra de análise deste
trabalho, visto que, ao final do século XIX e início do século XX, período da Belle Époque no
Brasil, as transformações pelas quais o país passara causara efeitos na população que muito se
assemelhavam aos sentimentos figurados na literatura gótica nos séculos anteriores, o que
refletiu também na literatura brasileira. Júlio França, professor e fundador do grupo “Estudos
Góticos”, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, destaca, em seu ensaio “A alma
encantadora das ruas e Dentro da noite: João do Rio e o medo urbano na literatura
brasileira” (2013):
Pesquisas recentes no Brasil – como as de Alexander Meirelles Silva, Daniel
Serravalle de Sá, Maurício César Menon, Josalba Fabiana dos Santos, entre outros –
vêm demonstrando, com sucesso, que os traços góticos são muito mais frequentes e
disseminados na literatura brasileira dos séculos XIX e XX do que a crítica e a
historiografia tradicionais nos fez acreditar. (FRANÇA, 2013, p. 05)

Isto demonstra que atualmente tem-se voltado muito para investigação destes
elementos na literatura brasileira. França (2013) considera que a razão para o pouco espaço
para análise dessas temáticas, no Brasil, esteve relacionada ao projeto de literatura brasileiro
alencariano, que influenciou o Modernismo de 22: “O sobrenatural foi assim “obstruído” pelo
projeto literário hegemônico: o de uma literatura mais pautada na realidade e nas questões
nacionais mais imediatas” (FRANÇA, 2013, p. 05)
O folclore brasileiro e as crenças religiosas contribuíram para a manifestação dos
elementos que fazem com que o Brasil também apresente uma literatura gótica. Menon
(2007), em sua tese supramencionada, apresenta as figurações e desmembramentos dessa
literatura nas narrativas brasileiras sem que estas estejam necessariamente ancoradas no
sobrenatural. No período da Belle Époque estes ingredientes mesclam-se ao discurso
científico, como pontua Alexander Meireles da Silva (2015):
Assim como na Inglaterra de fins do século dezoito, onde a contestação da
hegemonia do racionalismo iluminista promoveu o resgate do caráter imaginativo do
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romance por meio do gótico, o Brasil da virada do século dezenove para o vinte,
marcado pela prevalência do discurso científico progressista, também fomentou a
irrupção de narrativas cuja estrutura e temáticas guardaram semelhanças com a
literatura gótica
praticada na Europa. (SILVA, 2015, p. 35)

As transformações decorrentes dos projetos de modernização urbana fazem com que
o Rio de Janeiro, nestas narrativas, tenha uma ambientação semelhante aos espaços
decadentes da Londres vitoriana, como pontua Silva (2008). Além disso, por conta da
repressão popular devido ao horror às epidemias,
esta temática aparece nas várias moléstias, surtos epidemiológicos e desvios morais
presentes no Brasil do período, como pode ser observado nos contos “O bebê de
tarlatana rosa” (1910) e “História de gente alegre” (1910), ambos de João do Rio, “O
mosquito” (1927), de Coelho Neto e “Pelo Caiapó Velho” (1917), de Hugo de
Carvalho Ramos. (SILVA, 2015, p. 44)

A remodelação urbana do momento em que se instaurou a Belle Époque,
despertando, na população brasileira, fascínio e temor em relação aos avanços científicos,
refletiu-se também nas narrativas ficcionais, por meio também do horror às epidemias e do
projeto de higienização e modernização do espaço urbano. Estes elementos culminaram na
Ciência Gótica.
Segundo Silva (2008), o período de mudanças que o Brasil vivenciou muito se
assemelhou ao que havia acontecido no século dezenove com os escritores europeus em
relação a Revolução Industrial. O resultado artístico desse cenário foi o desenvolvimento de
uma nova temática literária que se utilizava dos elementos relacionados à Literatura Gótica e
ao início da produção literária científica, resultando na Ciência Gótica.
Segundo Bráulio Tavares,
São histórias que têm um pé na ficção científica, utilizando muitos dos seus aparatos
exteriores (cenários, personagens, artefatos) mas que se recusam a lidar com a
lógica, a verossimilhança e a plausibilidade científica que os adeptos de ficção
científica usam [...] Na ciência gótica, a parafernália tecnológica e a pseudoracionalização materialista estão a serviço de situações bizarras, grotescas,
impressionantes. (TAVARES, 2003, pág. 15)

Essas histórias, como Tavares (2003) expõe, apresentam elementos da Ficção
Científica, porém utilizam-se de um pseudo-racionalismo, devido ao fascínio e hesitação com
as descobertas da ciência, que nessas histórias ainda é apresentada de forma primitiva.
Tavares também infere que a ciência, nestas obras, serve para justificar o que antes era
designado ao sobrenatural. O autor considera que um importante ícone da Ciência Gótica é a
obra Frankenstein, de Mary Shelley, visto que é considerada a primeira obra de Ficção
Científica, porém ainda com elementos da Literatura Gótica, influenciando Coelho Neto ao
escrever Esfinge.
4. ESFINGE: A CIÊNCIA GÓTICA NA BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA
A trama de Esfinge (1908) é situada na cidade do Rio de Janeiro, em uma pensão de
proprietária inglesa, Miss Barkley. Os moradores do local retratam a sociedade formadora da
elite cultural da Belle Époque. Os fatos que norteiam o enredo giram em torno da
aproximação do narrador com o excêntrico inglês que possui um rosto de uma beleza
feminina e físico de Adônis, James Marian.
No decorrer da trama, o narrador descobre, por meio de um livro entregue pelo
andrógino, que este é fruto de um experimento científico realizado pelo místico oriental Arhat,
que utilizara os conhecimentos da “Magna Ciência” para dar vida a dois corpos mutilados,
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fundindo o corpo do irmão à cabeça da irmã. Este fato o faz percorrer o mundo inteiro, atrás
da resolução de seu próprio destino, descrito em um livro de símbolos, entregue pelo místico,
a James Marian.
A busca pela chave para a decodificação do livro, explica o motivo de Marian estar
na cidade do Rio de Janeiro, visto que este achara que encontraria a resposta para suas dúvidas
enquanto estivesse em contato com a natureza.
A presença do inglês sempre estivera envolta em mistério, causando hesitações,
estando o personagem envolvido em algumas situações inexplicáveis associadas à morte da
personagem Miss Fanny, com quem o andrógino se relacionara. E, posteriormente, ao próprio
narrador.
Os personagens que residem na pensão de Miss Barkley compõem a elite cultural da
Belle Époque brasileira: eram dois estudantes de Medicina, Décio e Alfredo Penalva, um
estudante de Direito, Chispim, um professor de piano, Frederico Brandt, uma professora de
origem inglesa, Miss Fanny, além do narrador, cuja identidade não é revelada na obra, e o
inglês James Marian.
Um aspecto curioso no enredo é a constante presença de personagens estrangeiros,
como Miss Fanny, Miss Barkley e James Marian, em uma época em que, como apontado por
Needell (1993), a imigração era bastante difundida e almejada para que o Brasil pudesse
alcançar o ideal de “civilização”. Eles faziam parte da elite retratada por Coelho Neto. Todos
são letrados, falam francês e inglês, e são leitores de Baudelaire, Flaubert, Shakespeare, além
de Raimundo Correia e Olavo Bilac.
Os contrastes da Belle Époque são denotados nas viagens feitas por Marian, que,
antes de chegar à pensão, percorre o mundo inteiro, em busca da chave para seus conflitos de
identidade. Nestas viagens, conhece as mais variadas formas de existência dos locais por onde
passara, conhecendo as múltiplas facetas da Belle Époque.
James Marian residia em uma habitação isoladas das cidades, envolta por bosques.
Por isso, somente quando deixa a casa de Arhat, após sua morte, em busca de suas respostas, é
que pôde conhecer um mundo ao qual não tivera acesso. Isto explica a sua reação diante dos
avanços da modernidade e de seu aspecto controverso: a utilização das máquinas, que tanto
beneficiava a elite fascinada com o progresso, trazia grandes malefícios aos mais pobres,
banidos da modernização, tornando as desigualdades mais acentuadas.
Visitei fábricas e oficinas, e comovi-me diante dos engenhos desumanos que, assim
como o arado, revolvendo, sulcando a terra, mata as ervas humildes para que a seara
do pão cresça sem parasitas, assim vão eles desalojando os fracos em benefício dos
fortes. Tudo vi. (NETO, 1920, p. 180)

Com a utilização das máquinas, as fábricas e oficinas passaram a explorar mais ainda
seus trabalhadores em seu próprio benefício, com o aumento das jornadas de trabalho, o
trabalho pesado e a falta de segurança no manejo dos maquinários.
Saíamos dos squares opulentos e chafurdávamos nas vielas nojosas onde vermina
um povo lúgubre, espectral, doloroso: homens, mulheres, crianças arrepanhando
farrapos imundos à nudez macilenta, estendendo a mão descarnada, cercando-nos, a
arrotar pedidos, investindo com feição sinistra ou rastejando, a chorar.
Seres hediondos que desbordavam das baiucas lobregas, uns esquálidos, tiritando de
febre, outros dum roxo apoplético (...) crianças que não conheceram a inocência (...)
Fugíamos acossados pelos maltrapilhos e, em breve, emergíamos no esplendor da
cidade. (NETO, 1920, p. 180-181).

Percebe-se aqui o pavor e nojo que o personagem sentira ao percorrer as vielas e se
deparar com a pobreza, refletida em homens, mulheres e crianças aos farrapos, aos “seres
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hediondos” que lhe surgiam, adoentados, excluídos do progresso. Ao final do trecho, é notado
o contraste com a parte moderna, esplendorosa, da cidade, deixando o inglês fortemente
impressionado com aquela realidade, sentindo um gosto amargo, visto que, para ele, o
“natural” devia ser a vida que ele levava junto ao seu Mestre e não aquela que lhe fora
apresentada. Foi assim que compreendera o sobrenatural, como reflete.
Porém, a fortuna que Arhat deixara ao andrógino era o suficiente para que este
pudesse frequentar os hotéis suntuosos, os espaços regados a ouro, com carros luxuosos e
divertimentos: “Íamos aos teatros, às salas de concerto, aos circos colossais, aos cafés
eróticos. Eu seguia-o arrastado. No primeiro instante, tudo me deslumbrava, mas a admiração
dissolvia-se em tédio como a poeira que o vento levanta da estrada (...)” (NETO, 1920, p.
183)
James Marian deslumbrava-se com os cenários de modernização; entretanto,
expressa um cansaço, tédio, por não se encaixar dentre os demais. Este fato evidencia o
Decadentismo do final do século XIX, de acordo com Silva (2008). James Marian fascinavase com o progresso, mas logo voltava-se para si mesmo, entediado. Isto aproxima o
personagem a um outro inglês também decadente: Dorian Gray, personagem da obra de O
Retrato de Dorian Gray (1890), escrito por Oscar Wilde.
Dorian era um jovem também entediado com a vida que levava, o que o fazia estar
sempre em busca de novas experiências para o seu prazer. Esta busca individual pela
satisfação, fazia-o ultrapassar os limites da moralidade e da ética, refletindo-se em sua própria
silhueta pintada em um quadro, contrapondo-se à sua aparência jovial.
James Marian, ao contrário de Gray, que gostava de ser o centro das atenções, era
retraído, atraindo-se sempre pelo silêncio, por conta da reação que as pessoas tinham diante de
sua aparência:
O silêncio atraia-me. Tímido, irritado vexame fazia-me recuar, fugir à vista
afrontosa dos curiosos, notando despudor aviltante na insistência maliciosa com que
me encaravam os homens, impudência lubrica no êxtase das mulheres que punham
os olhos a fito o meu rosto, com escândalo. (NETO, 1920, p. 183)

James não conseguia encaixar-se naqueles cenários, de demasiada liberdade, atraindo
a atenção de homens e mulheres. O inglês ficava sempre angustiado, pensando no que
denominava como “sobrenatural”, a pobreza e a miséria.
Depois de muita angústia, resolve concentrar-se apenas em descobrir o seu destino,
tentando desvendar os símbolos do livro que carregava consigo. Assim, percorre castelos,
reúne-se com pessoas envolvidas com a “Antiga Ciência”, vai até os oásis da África arenosa,
encontrando-se com videntes, com os “místicos do Norte gelado”, encontrando apenas o
conhecimento superficial da vida, conforme explicita. Só a verdadeira Ciência poderia trazerlhe as respostas de seu destino.
4.1 A CIÊNCIA GÓTICA DE COELHO NETO
A ciência apresentada na obra é envolta de misticismo oriental reencarnacionista,
como pontua Causo (2003), juntamente a elementos simbolistas e espíritas, visto que o
espiritismo estava muito presente no Brasil deste momento. Este fato é notado na explicação
que Arhat faz da criação de James Marian:
Valendo-me das noções que possuo da Magna Ciência, como ainda encontrasse
vestígios, ou melhor: manifestações da presença dos sete princípios, retive a força de
jira, ou princípio vital, fazendo com que ele atraísse os restantes que circulavam, em
aura, em torno da carne e, com a pressa que urgia, aproveitei dos corpos o que não
fora atingido. Tomando a cabeça da menina e adaptando-a ao corpo do menino
restabeleci a circulação, reavivei os fluidos e assim, retendo os princípios, desde o
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Athma, que é a própria essência divina, refiz uma vida, em um corpo de homem, que
és tu. (NETO, 1920, pág. 167-168)

Nota-se que a criação de James Marian é regida pelos conhecimentos de Arhat acerca
da “Magna Ciência”, denotando a presença de uma ciência ainda envolta em mistério, mística,
que não obedece uma lógica, como inferido por Tavares (2003). Esta pseudo-racionalização
está ligada a elementos místicos orientais, característicos do Simbolismo.
O momento em que a vida de Marian é novamente estabelecida remete também ao
reencarnacionismo, relacionado aos elementos espíritas contidos na trama, o que é notado
também quando, o espírito de Arhat aparece para James nos meses seguintes a sua morte:
Um momento as nossas mãos unidas apertaram-se, olhávamo-nos em silêncio, mas
um vulto apareceu entre as heras que cobriam a ogiva da portaria de pedras e bronze
e eu nele reconheci Arhat, em cuja mão oscilava, em haste longa, um lírio de alvura
incomparável. Estremeci. (NETO, 1920, p. 164)

O místico não surge para o andrógino com a intenção de persegui-lo ou de assombrálo, apesar da reação deste mostrar o contrário. A sua função é de continuar seus cuidados com
James, contando-lhe a história de sua criação. O fato de Arhat esperar por este no pátio do
castelo em que moravam e segurar um lírio de alvura incomparável indica que sua aparição
tem um sentido positivo, agradável, como o próprio Marian descreve:
Ainda que seguíssemos por um caminho areado, donde os meus passos tiravam
crepitações, o andar do Mestre era silencioso e, um momento, como se ficássemos
ombro a ombro, não lhe senti o corpo, mas brando, agradável, calor, como de raio de
sol a que me chegasse; sombra, só uma, fronteira a mim, enegrecia a terra; do lado
de Arhat precedendo-o, luzia uma claridade e em torno dele as folhas resplandeciam
como fulgor misterioso. (NETO, 1920, p. 165)

Além desses aspectos, tem-se a constante referência aos símbolos ao longo da
narrativa, estando a Ciência a serviço destes, como neste excerto do momento em que o
narrador descobre o pergaminho com os arabescos que darão as respostas que Marian tem
buscado:
Arhat servia-se do símbolo com expressão do mistério. O que não se pode dizer ou
representar figura-se. A cor é símbolo para os olhos, o som é símbolo para os
ouvidos, o aroma é símbolo para o olfato, a resistência é símbolo para o tato. A
própria vida é símbolo. A verdade, quem a conhece? A chave dos símbolos abriria a
porta de ouro da Ciência, da verdadeira e única Ciência, que é o conhecimento da
causa. (NETO, 1920, p.56)

Esta passagem confirma a relação entre Ciência, com inicial maiúscula para
expressar seu valor absoluto, e o Simbolismo. A verdadeira ciência seria capaz de, não
somente revelar os questionamentos de James Marian, mas seria a chave para os símbolos da
existência, visto que a própria vida é símbolo. Neste episódio, assim como em outros, ao
longo texto, Coelho Neto exprime sua crença de que a Ciência poderia trazer a solução para as
questões que ainda não tinham respostas.
Isto não é algo característico apenas de Esfinge, mas de outros textos da obra do
maranhense, como se percebe ao final do conto “O duplo”, quando o narrador ressalta que a
Ciência do Futuro trará explicações para o fato de o mesmo ter visto o seu duplo enquanto
estava em um bonde: “– Essas coisas, meu amigo, não se explicam: registam-se, são
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observações, fatos, elementos para a Ciência do Futuro, que será, talvez, Ciência da
Verdade.”409
Ao ter um colapso, após ficar sem realmente saber se fora James que aparecera para
si ou uma alucinação, o narrador acorda, dias depois do ocorrido, em um hospício. Depois de
questionar um amigo sobre a veracidade dos fatos ocorridos, fica sabendo que sofreu um
episódio de neurastenia, ou seja, uma fadiga extrema. Este acontecimento denota, que, na
Ciência Gótica, aquilo que antes era designado ao sobrenatural, tem uma explicação lógica e
plausível.
Isto posto, James Marian não é uma criatura do além ou um ser fantasmagórico,
apesar de apresentar-se como vulto em algumas situações, mas é resultado de um experimento
científico, tornando-o uma criatura que superou a morte. Sua reclusão e inquietação, bem
como a sua existência, tem uma explicação pseudo-racional, o que o leva a encaixar-se na
denominada Ciência Gótica.
4.2 MONSTRUOSIDADE NA BELLE ÉPOQUE TROPICAL
Um dos temas mais recorrentes dentro das narrativas góticas é a monstruosidade. Isto
por conta das reflexões e dos questionamentos que a figura do monstro carrega em sua
imagem. Além disso, a figura do monstro tem sido constantemente utilizada para instigar
problemáticas de um espaço ou de um tempo. Tanto na literatura, quanto no cinema, nos
jogos, nas histórias em quadrinhos e nas histórias infantis, o monstro tem sua representação
marcada pelo sentimento de medo, de conflitos e de (não) aceitação social.
Fred Botting (1996) considera que o monstro, dentro da ficção gótica, representa o
medo associado aos mecanismos naturais e artificiais criados pelas aspirações humanas,
emergindo de desejos e imaginações incontroláveis na mente individual. Excedendo, assim, os
limites de um mundo humanizado, o que contribui para a sua transgressão e destruição.
Na ficção gótica de fin-de-siècle, as modificações do corpo humano representam as
angústias e sentimentos controversos em relação aos avanços científicos e à degeneração. A
ficção gótica deste período ocupa-se das transfigurações do corpo humano, utilizando-se dos
estudos evolucionistas de Darwin, a qual cedeu espaço para que estruturas mórficas até então
inimagináveis pudessem emergir. Por conta disto, a subjetividade humana, apresenta-se de
forma fragmentada e permeável.
Para Jeffrey Jerome Cohen (2000), em “A cultura dos monstros: sete teses”, o corpo
monstruoso é um constructo cultural, tornando-se a personificação de um momento cultural,
refletindo os sentimentos, os desejos de um lugar.

O corpo do monstro incorpora — de modo bastante literal — medo, desejo,
ansiedade e fantasia (ataráxica ou incendiária), dando-lhes uma vida e uma estranha
independência. O corpo monstruoso é pura cultura. Um constructo e uma projeção, o
monstro existe apenas para ser lido: o monstrum é, etimologicamente, “aquele que
revela”, “aquele que adverte”, um glifo em busca de um hierofante. (COHEN, 2000,
p. 26)

Como postula em sua primeira tese, o corpo do monstro é um corpo cultural. Isto
porque sua configuração estética incorpora elementos culturais – anseios, desejos e
sentimentos de uma sociedade. Seu corpo é constructo, revelando, assim, bem como denota a
origem da palavra, questionamentos coletivos. Por conta disso, como enfatiza Cohen (2000),

NETO. O duplo. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000139.pdf> Acesso
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“os monstros devem ser analisados no interior da intrincada matriz de relações (sociais,
culturais e lítero-históricas) que os geram.” (COHEN, 2000, p. 28)
O resultado do experimento que concedeu a vida ao inglês tornara a vida do
personagem cheia de inquietações e de constante reclusão. O personagem carrega o estigma
de ter seu corpo, bem como a sua própria identidade, fora dos padrões estabelecidos
socialmente: sentia-se deslocado, um monstro, fadado ao isolamento:
Cada flor tem o seu perfume próprio, uma vida não pode obedecer a dois ritmos.
Duas almas em luta, sentindo diversamente, inutilizam o instinto que é o princípio da
atração. Um monstro, um monstro que se devora a si mesmo, eis o que eu sou.
(NETO, 1920, p. 187)

Os conflitos do personagem em relação à sua identidade expressam-se em seu corpo
“monstruoso”, denotando a recusa em situar-se sob um padrão estabelecido, dando início das
reflexões acerca dos limites biológicos do corpo humano.
Segundo o que ressalta Jeffrey Jerome Cohen, em “A cultura dos monstros: sete
teses”,
Essa recusa a fazer parte da “ordem classificatória das coisas” vale para os monstros
em geral: eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente
incoerentes resistem a tentativas para incluí-los em qualquer estruturação
sistemática. E, assim, o monstro é perigoso, uma forma — suspensa entre formas —
que ameaça explodir toda e qualquer distinção. (COHEN, 2000, pág. 29)

James Marian representa a indistinção das formas humanas concebidas psicológica e
fisicamente, trazendo questionamentos acerca da organização da própria sociedade, como
sugere Cohen:

Esses monstros nos perguntam como percebemos o mundo e nos interpelam sobre
como temos representado mal aquilo que tentamos situar. Eles nos pedem para
reavaliarmos nossos pressupostos culturais sobre raça, gênero, sexualidade e nossa
percepção da diferença, nossa tolerância relativamente à sua expressão. Eles nos
perguntam por que os criamos. (COHEN, 2000, pág. 51)

O inglês figura os questionamentos culturais acerca da construção biológica humana
e das construções sociais. Sua inquietação e reclusão por causa de seu corpo monstruoso
apenas cessariam quando descobrisse o motivo de sua criação. Este fato, bem como sua
própria nacionalidade, aproxima James Marian da criatura criada por Mary Shelley, que deu
início às discussões trazidas, por Coelho Neto, à realidade brasileira. Tal qual a criatura de
Frankenstein, Marian destoa dos padrões estabelecidos, sendo condenado à exclusão.
Cohen (2000) ressalta que o monstro sempre escapa por não se encaixar facilmente a
nenhuma categorização social. A figura monstruosa denota também a recusa a enquadrar-se,
como enfatiza Cohen, na “ordem classificatória das coisas”. Além disso, os monstros
são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente incoerentes resistem
a tentativas para incluí-los em qualquer estruturação sistemática. E, assim, o monstro
é perigoso, uma forma — suspensa entre formas — que ameaça explodir toda e
qualquer distinção. (COHEN, 2000, p. 30)

A hibridez do monstro perturba as normas estabelecidas socialmente. Seu corpo não
se encaixa em nenhuma classificação, impossibilitando a sua inclusão em qualquer
sistematização. Ele representa a crise da ordem cultural, é o elemento que se apresenta como o
perigo que, a qualquer momento, pode abalar as estruturas e a referida ordem.
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Um outro aspecto da monstruosidade de James Marian tem a ver com as relações dos
personagens com quem se envolve. Se em dadas circunstâncias o monstro revela sua faceta
ligada aos malefícios, na tentativa de tornar-se humano, o mesmo ocorre ao inglês.
Em Estocolmo, a primeira vez que se apaixonara, despertou o amor na irmã do casal
de gêmeos, quando, na verdade, nutria amores pelo irmão, que o fazia de confidente de suas
relações amorosas. Este fato causava um misto de amor e ódio pelos irmãos e por ele mesmo.
Para cessar tal agonia, restava-lhe a fuga:
Fugia do meigo casal de irmãos, fugia da meiguice, do amor cândido, envergonhado
como um torpe, e infeliz daquele amor vedado. E, encerrando-me abria
agoniadamente o volume cravando os olhos nos símbolos para tirar deles a Verdade,
qualquer que fosse, a solução do problema terrível da minh’alma ou das almas
geminadas que se degladiam na arena revolta que é o meu coração misero. (NETO,
1920, p. 187)

Dada a condição de sua alma, dividida em duas, seus relacionamentos causavam
malefícios, tanto a quem se relacionava com ele, quanto a si próprio, sendo James “um
monstro, um monstro que se devora a si mesmo”. Seus conflitos internos lhe causavam grande
sofrimento, uma grande batalha interna. Para isto tinha de fugir.
A fuga foi também um artifício usado por James para as consequências de sua
relação com Miss Fanny, anos mais tardes. A inglesa, professora, falece repentinamente, de
tuberculose, depois de manter uma relação com o inglês. Ao narrador revela:
Fiz com ela o que dizem que as sereias fazem com os náufragos: enquanto sentem
calor têm-nos nos braços, logo que morrem e esfriam rejeitam-nos do colo. Sorvi-lhe
o sentimento, tive-a chegada à minha alma como um sedativo, vivi daquele amor.
Vampirismo espiritual, talvez. (NETO, 2010, p.206)

James associa-se a outro monstro, comum nas narrativas góticas: o vampiro.
Sugando-lhe os sentimentos, o andrógino teria causado a sua morte, tal como o vampiro suga
o sangue das pessoas para a sua sobrevivência. Miss Fanny teria sido vítima das
consequências de tentar relacionar-se com um ser monstruoso como James. O sangue seria
uma metáfora para as impurezas que precisariam ser expelidas ao relacionar-se com o inglês.
O narrador, ao final da trama, também tem as suas sequelas da amizade com James:
após a morte de Miss Fanny, o andrógino desaparece e surge, numa noite, repentinamente,
como um vulto, para o narrador, em seu quarto. Pede-lhe os livros e afirma que vai deixar o
Rio de Janeiro, pois não encontrara nem em contato com a natureza, a chave para o livro dos
símbolos.
No dia seguinte, entretanto, o narrador tem a notícia, por meio do tio de James, de
que o inglês já havia partido em um navio alguns dias antes, de modo que seria impossível tal
encontro da noite anterior. Consternado, também por conta das descobertas sobre a vida de
James, o que lhe causava um certo horror, o narrador tem um colapso, ao final da trama,
acordando, dias depois em um hospício, diagnosticado com neurastenia.
James Marian não é mais humano, visto que a ciência fez renascer um ser que
superou a morte. Tendo esta ciência, em desenvolvimento, atuado sobre os corpos sem vida,
pode-se dizer que o andrógino representa o pós-humano.
Depreende-se, portanto, que a chave para os símbolos que figuravam os conflitos
internos de James Marian, seria a verdadeira Ciência, que, assim como faz com que
“monstros” sejam criados, traria as respostas almejadas pelo andrógino. Ainda que Coelho
Neto focasse mais nos questionamentos relacionados à perda de identidade causada pelos
avanços científicos, a obra já pontua uma questão que vem a ser discutida anos mais tardes,
com os novos estudos relacionados ao gênero e à influência da tecnologia nas questões
culturais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O final do século XIX e início do século XX representaram um momento único para
a sociedade brasileira, recém-republicana. A Belle Époque tropical ganhou uma grande
notoriedade perante às autoridades internacionais pela eficácia na implementação dos projetos
de saneamento urbano e por suas especificidades, ganhando destaques e elogios nas mídias
internacionais e também resultando na medalha de ouro do presidente do país no Congresso
Sanitário de Berlim, em 1907, além do louvor no Congresso Sanitário de Copenhague,
ocorrido anteriormente.
Isto foi resultado de um processo de remodelação e reorganização urbana que tinha
não somente um cunho estético, mas ideológico também, relacionado a tornar o país moderno
dentro dos ideais europeus. Diante de toda a euforia e êxtase causados pela modernidade na
capital da República, o slogan publicado na Gazeta de Notícias, “O Rio civiliza-se!”,
representando os projetos modernizadores de duas personalidades que marcaram este período,
o então prefeito Pereira Passos e o médico sanitarista Oswaldo Cruz.
O fascínio e o temor decorrentes do progresso manifestaram-se na literatura
brasileira, visto que os intelectuais brasileiros também foram responsáveis pela
implementação dos ideais advindos da Europa. Estes sentimentos refletiram-se na produção
literária finissecular, tornando-a próxima às produções de autores americanos, britânicos e
franceses, em consonância às angústias sentidas por estes, diante das transformações sociais
em decorrência dos avanços científicos. A produção deste momento, como explicitado,
apresenta-se como uma conjunção às narrativas de Mary Shelley, Robert Louis Stevenson,
Edgar Allan Poe e H.G. Wells.
Estes traços característicos da produção literária do momento, resulta na Ciência
Gótica, que representa os prelúdios da produção de Ficção Científica no Brasil, designando a
ciência fatores que antes ficavam a cargo do sobrenatural, configurando também o Gótico
brasileiro deste período.
No início do século XX, a Literatura Gótica, passa a incorporar elementos
tecnológicos e discussões sobre a ética e as consequências dos avanços tecnocientíficos. A
Ciência Gótica figura todos os anseios e hesitações da sociedade diante dos avanços
científico, mesclando elementos da ficção gótica, bem como sua atmosfera de angústia,
envolvidos ao maquinário e aos aparatos tecnológicos da modernidade. As ambientações
góticas, que dantes constituíam-se de castelos, abadias, alçapões e espaços lúgubres, são
trocadas pelos laboratórios de cientistas ambiciosos.
O maranhense Coelho Neto, leitor ávido de autores dos gêneros supracitados, incluiu
muitos elementos destes em suas próprias produções literárias. Há diversos contos e obras,
dentro de sua vasta produção, em que são notados tais elementos. Como apresentado nesta
pesquisa, o próprio autor atribui suas influências a autores como Poe, Mary Shelley, Robert
Louis Stevenson, além de suas próprias vivências em cidades pequenas, enquanto ainda
residente no Maranhão. Embora atualmente tenha caído no esquecimento do grande público, o
escritor maranhense, considerado “Príncipe dos Prosadores Brasileiros”, no passado foi um
autor de grande destaque nacional, pelas temáticas apresentadas em suas obras, pela sua
eloquência e pela antecipação de algumas discussões, como a que acontece em Esfinge,
publicada em 1908.
O personagem carrega o estigma de ter seu corpo, bem como a sua própria
identidade, fora dos padrões estabelecidos socialmente: sentia-se deslocado, um monstro,
fadado ao isolamento. Figurando, desta forma, os questionamentos culturais acerca da
construção biológica humana e das construções sociais, fato que o leva a percorrer o mundo
inteiro tentando desvendar o livro de símbolos que lhe foi entregue por Arhat, a chave para
suas aflições. O seu corpo “monstruoso” é consequência de uma experiência científica que
visa a superação da morte, ainda que ligada ao misticismo. Tais discussões têm como pano de
fundo a Ciência Gótica.
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A obra de Coelho Neto configura, assim, o pensamento da sociedade em relação ao
desenvolvimento científico, todo o fascínio e a hesitação que o envolvia, além do interesse
pelas questões advindas da modernização e dos avanços científicos. Além disso, utiliza seu
personagem para adentrar às questões relacionadas ao uso da ciência para a superação da
morte, aos limites biológicos humanos, no que tange aos aspectos psicológicos, físicos e
sociais. Leva-nos, desta forma, a uma reflexão sobre o modo como os avanços
tecnocientíficos contribuirão para a reorganização dos padrões estabelecidos na sociedade.
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EPIDEMIAS E MONSTRUOSIDADE NA BELLE ÉPOQUE TROPICAL:
UM OLHAR SOBRE “A PESTE”, DE JOÃO DO RIO
Dayane Andréa Rocha Brito (UFMA)410
Dra. Naiara Sales Araújo Santos – orientadora (UFMA)411
Resumo: No final do século XIX e início do século XX, o Brasil passava por um período de grande euforia e
entusiasmo com os avanços tecnocientíficos advindos com a modernidade; consolidava-se, assim, a Belle
Époque. Instaurada no país juntamente à implementação da República, a Belle Époque tropical representou a
adentrada do país aos ideais de civilização, inspirados no evolucionismo, positivismo e cientificismo, que já
vigoravam na Europa. Este momento de euforia e fascínio também foi marcado pelo intenso temor às epidemias
que assolavam o país, associadas às condições insalubres com que viviam as classes mais pobres, configuradas
como “classes perigosas”, conforme aponta Calhoub (1996). Em “A Peste”, conto que compõe o livro Dentro da
noite (1910), João do Rio nos apresenta ao horror sentido pela população diante da epidemia de varíola, que se
alastrava pela cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. O narrador, ao visitar um amigo varioloso no
hospital, descreve todo o seu medo e hesitação diante da doença cujos sintomas e patologias eram associados à
monstruosidade. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar de que forma o medo das epidemias foi
figurado na literatura de horror brasileira, partindo da análise da monstruosidade e da hesitação presentes no
conto. Para este estudo, será feita uma análise tendo por base os estudos de Jeffrey Jerome Cohen (2000),
Alexander Meireles da Silva (2008), Maurício César Menon (2007), Noël Carroll (1990), Daniel Serravalle de Sá
(2010), além dos estudos de Calhoub (1996) e Sevcenko (1999).
Palavras-chave: Belle Époque. Monstruosidade. Epidemias. João do Rio.

1.

INTRODUÇÃO

Desde a Antiguidade, a figura do monstro tem ocupado um lugar no imaginário
coletivo. É comumente associado a seres mitológicos, a seres híbridos, ora assustadores,
causando diferentes tipos de reações dentre aquele que são considerados humanos.
Atualmente, há personagens monstruosos no cinema, na literatura, nos jogos, nas histórias em
quadrinhos e nos diversos meios midiáticos. Porém, o que diferencia um ser monstruoso para
um der considerado humano?
Na literatura, o monstro tem figurado várias angústias e incertezas, assim como tem
levantado vários questionamentos acerca da condição humana e também das relações sociais.
Julio França (2013) comenta que tais figuras monstruosas são comumente resultantes da
combinação entre as fusões vivo/morto, animal/humano, corpo/máquina, etc., sendo
frequentemente tratados pelo pronome “isso”, apresentados como formas indescritíveis, já que
não se encaixam em nenhuma categoria.
No início do século XX, no período em que se instaurou a Belle Époque brasileira,
esta temática apresentou-se na literatura brasileira sob a forma de reflexões e questionamentos
característicos deste momento de grande euforia em relação à modernidade e aos avanços
científicos.
No conto “A Peste”, parte do livro Dentro da noite (1910), João do Rio apresenta o
horror sentido pela sociedade brasileira diante das epidemias que assolavam o Rio de Janeiro,
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fazendo com que surgissem intensas políticas de higienização dos centros urbanos para
contenção das doenças.
2. “O RIO CIVILIZA-SE!”: OS PROJETOS MODERNIZADORES DE PEREIRA
PASSOS E OSWALDO CRUZ
A Belle Époque se instaurou no Brasil no ano em que o país vem a se tornar uma
república, com um forte desejo de mudança por parte da sociedade brasileira. Porém, antes
dessas mudanças adentrarem ao país, a Europa já sentia os efeitos delas. Segundo o
pesquisador Alexander Meireles da Silva (2008):
A Belle Époque europeia foi a culminância de um processo de fins do século XIX e
início do século XX caracterizado de um lado pela prosperidade econômica
resultante da industrialização rápida e da exploração colonialista, advindas ambas da
hegemonia do racionalismo científico, e de outro pela estabilidade política, derivada
de uma teia complexa de alianças diplomáticas, e reforçada em muitos casos por
laços de sangue ou casamento: o kaiser Guilherme II da Alemanha, o czar Nicolau II
da Rússia e o rei Eduardo VII da Grã-Bretanha, por exemplo, eram todos primos
entre si. (SILVA, 2008, pág. 80)

A Europa passava, portanto, por um período de grandes avanços e de muita
prosperidade. Em decorrência disto, algumas pesquisas no âmbito científico desenvolveram-se
e permearam o processo de “modernização” das cidades europeias.
A Belle Époque brasileira foi de inspiração francesa, visto que o país, desde a época
colonial, já sofria uma certa influência da França por meio de Portugal. Esta característica
brasileira será denotada tanto nos aspectos sociais, quanto nos culturais e ideológicos, com a
criação de projetos para transformar o Rio numa Paris tropical. Neste período, o país ainda
apresentava traços coloniais – visto que acabava de sair de um regime monarquista e da
dominação portuguesa -, e desejava modernizar-se aos moldes das civilizações europeias, com
enfoque na sociedade parisiense. O discurso científico ficou a cargo da legitimação dos ideais
referentes ao progresso e à ordem social.
Sob o comando do engenheiro Pereira Passos, então prefeito do Rio de Janeiro, a
cidade passou por grandes transformações para que pudesse carregar o ideal de modernização
da Belle Époque. Sobre isso, Needell comenta: “Nesta percepção, encontra-se um dos temas
centrais da cultura de elite no século XIX – recusa e evasão. Pois, nas mudanças da Belle
Époque, a elite celebrava não só o que era feito, mas também o que era desfeito.” (1993, p.67)
Toda a sociedade modificava sua mentalidade e seu modo de vida, em nome dos
ideais “civilizatórios”, da “regeneração” do país. Segundo Sevcenko(1999), estas
transformações foram conduzidas por quatro princípios fundamentais, reiterando o
pensamento de Needell: a condenação dos costumes ligados à sociedade tradicional; a
negação de qualquer elemento de cultura popular que pudesse macular a imagem civilizada da
sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos grupos populares dos centros
urbanos, e um cosmopolitismo totalmente espelhado na vida parisiense.
O engenheiro Pereira Passos teve participação em alguns planos relacionados à
infraestrutura da capital francesa e, por este motivo, após o seu retorno ao Brasil, foi escolhido
pelo presidente para a implementação das reformas urbanas. Passos teve autoridade total para
conduzir seus projetos de reforma urbana do Rio, com o aval de Rodrigues Alves.
Needell (1993) ressalta que fez parte do projeto de Passos a pavimentação de ruas,
construção de calçadas, asfaltamento de avenidas, a construção do túnel do Leme (ligando os
subúrbios), além de outras importantes reformas para a melhoria do espaço urbano e de
embelezamento da cidade.
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Neste período, o país também pôde ver um grande avanço no que tange às pesquisas
em medicina tropical, graças à criação de um laboratório bacteriológico muito aperfeiçoado
nos moldes europeus. Este centro de pesquisas foi criado pelo médico sanitarista Oswaldo
Cruz, que teve sua especialização na Europa.
A francesa Ilana Löwy (2006), bióloga e historiadora das ciências, afirma, em seu
estudo intitulado “Vírus, mosquito e modernidade: a febre amarela no Brasil entre ciência e
política”, que a partir de 1903, com o início da campanha sanitária de Oswaldo Cruz, o Rio de
Janeiro pôde, enfim, vencer a frustração de não obter resultados positivos em campanhas
contra as epidemias que assolavam a então capital federal. Cruz monta o primeiro laboratório
de análises clínicas da capital brasileira. Com a eclosão da epidemia de peste, no mesmo ano,
o governo brasileiro decide abrir um laboratório dedicado à fabricação de soro antipestoso,
assim como à produção de outros soros e vacinas. (LÖWY, 2006, p.86)
Durante o período em que vigorou sua campanha, entre 1903 e 1907, Cruz
concentrou-se no combate à peste, varíola e febre amarela. Houve intensas campanhas de
vacinação, recebidas em meio à muita resistência, propulsionando a Revolta da Vacina,
ocorrida em 1904, decorrendo do modo ditatorial como o médico aplicava suas leis, visto que
lhe foi concedido, por Rodrigues Alves, apoio para agir do modo como quisesse, tendo
amparo do aparato policial, na implementação de suas campanhas. Por isso, esse período de
atuação do sanitarista também foi conhecido como “Ditadura Sanitária”. Os moradores do Rio
de Janeiro viveram, assim, um momento de restrição no que diz respeito à sua liberdade:
As principais vítimas desse esforço de modernização foram os moradores dos bairros
pobres situados no centro da cidade. Suas casas eram muitas vezes demolidas, seus
móveis jogados fora, o comércio de rua, importante fonte de ganhos nesses bairros,
foi banido, e seu modo de vida tradicional tornou-se impossível. A oposição à
campanha sanitária, mais tarde apresentada como expressão da ignorância da
população, na verdade teve razões econômicas e sociais bem precisas. Ela foi vista
principalmente como um ato político e como uma advertência endereçada ao poder
contra qualquer tentativa de impor medidas arbitrárias sem pesquisa prévia sobre a
concordância da população. (LÖWY, 2006, p.92)

As pessoas pobres, banidas do progresso, foram as principais atingidas pelas medidas
arbitrárias de Oswaldo Cruz. Enquanto nos ambientes mais nobres eram criados meios para
uma recuperação assistenciada, nas esferas mais baixas da população os doentes eram
arrancados de seu lar com a ajuda da polícia sanitária e levados aos temidos hospitais. Para a
erradicação das epidemias, as habitações mais pobres eram demolidas e alguns hábitos foram
proibidos nos espaços centrais da cidade. Estes fatores fizeram eclodir uma revolta cuja
origem se deu não apenas pelas campanhas de vacinação, que causavam pânico à população
desinformada, mas justamente pelas medidas arbitrárias e repressoras contra à população mais
humilde, como veremos no seguinte tópico.
3. “CLASSES POBRES, CLASSES PERIGOSAS”: REPRESSÃO E
HIGIENIZAÇÃO POPULAR
Enquanto o processo de modernização e remodelação urbana era visto com um certo
fascínio pela elite, que almejava a civilização do país nos moldes europeus, ele não foi tido
nem recebido da mesma forma pela população que estava fora daquele contexto social. Isto
porque as classes mais pobres eram tidas como responsáveis pelo atraso que as classes mais
altas da sociedade tanto repudiavam. Além disso, como afirma o historiador Sidney Calhoub
(1996), em “Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial”, estas classes eram vistas
como perigosas, por conta de seus vícios. Considerava-se, ainda, que a pobreza de um
indivíduo era suficiente para que ele se tornasse, como cita Calhoub, um “malfeitor”, um
perigo à sociedade.
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Uma outra forma de repressão às classes pobres configurou-se na atenção dada aos
cortiços situados em espaços centrais da então capital federal. Dentro do projeto de
remodelação do cenário urbano da cidade, continha o plano de desinfecção, interdição e
demolição dos cortiços. Os hábitos populares eram considerados nocivos à sociedade, por
conta da propagação de epidemias e dos vícios populares. Needell (1993) complementa que
neste período predominava o temor pela febre amarela, além do desprezo pelas ruas sujas e
tumultuadas, pela sujeira e pelo mau cheiro dos locais públicos. Foi iniciada, assim, uma caça
aos cortiços e casebres dos espaços centrais da cidade, culminando com a demolição de
muitas habitações populares.
Calhoub (1996) considera que um outro motivo para a ação truculenta contra os
cortiços seria o importante foco de resistência que eles haviam se tornado, visto que, nos anos
finais da escravidão, muitos negros conseguiam permissão dos seus senhores para morarem
nestas habitações, assim como aqueles que compravam sua liberdade também escolhiam tais
locais para residência. Elas tornaram-se cenário da luta dos negros contra a escravidão nas
últimas décadas do século XIX. A expulsão das classes populares do centro da cidade também
poderia relacionar-se com uma possível desarticulação dos movimentos sociais. Segundo
Sevcenko (1999),
era preciso pois findar com a imagem da cidade insalubre e insegura, com uma
enorme população de gente rude plantada bem no seu âmago, vivendo no maior
desconforto, imundície e promiscuidade e pronta para armar em barricadas as vielas
estreitas do centro ao som do primeiro grito de motim (SEVCENKO, 1999, p. 29).

As classes pobres passaram a ser vistas como perigosas por seus hábitos e vícios, mas
também pela possibilidade de causar problemas à ordem pública e à organização do trabalho.
No entanto, o perigo associado a estas classes também tinha a ver com o risco de contágio:
[...] os pobres passaram a representar perigo de contágio no sentido literal mesmo.
Os intelectuais-médicos grassavam nessa época como miasmas na putrefação, ou
como economistas em tempo de inflação: analisavam a realidade, faziam seus
diagnósticos, prescreviam a cura, e estavam sempre inabalavelmente convencidos de
que só a sua receita poderia salvar o paciente. E houve então o diagnóstico de que os
hábitos de moralidade dos pobres eram nocivos à sociedade, e isto porque as
habitações coletivas seriam focos de irradiação de epidemias, além de, naturalmente,
terrenos férteis para a propagação de vícios de todos os tipos. (CHALHOUB, 1996,
p. 29).

Por conta de seus hábitos, a população humilde representava o risco de contaminação
e proliferação de doenças, bem como a propagação de seus vícios. Calhoub (1996) ressalta
que desde o final do século XIX o perigo social que estas pessoas representavam já permeava
o imaginário político brasileiro sob a forma da metáfora da doença contagiosa, considerando
que estas classes continuariam a se reproduzir por meio da exposição das crianças pobres aos
vícios de seus pais. Todos estes fatores tornavam as classes pobres nocivas à sociedade.
Por conta do surto de febre amarela, em 1850, e da epidemia de cólera, em 1855, foi
criada a Junta Central de Higiene, responsável pelo combate às ameaças de contágio e pela
higienização da cidade. Os médicos que faziam parte deste órgão estavam sempre amparados
pela polícia e estavam aptos a fazer o que fosse preciso em nome da higiene: desinfecções,
despejos, demolições de cortiços e habitações populares no geral, isolamento e condução de
doentes aos temidos hospitais e a contenção das práticas populares de cura. (CALHOUB,
1996, p. 31)
Estas práticas de contenção e higienização não eram contestadas, pois, para que a
nação pudesse civilizar-se e alcançar a grandiosidade dos países mais cultos, era necessário
que todos os problemas relacionados à higiene pública fossem solucionados. A repressão dos
grupos populares era relevante para a contenção popular.
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Data desta época também as campanhas de vacinação implementadas de forma
autoritária pelos higienistas com o apoio dos policiais. Estas não eram bem recebidas pela
população, por conta da falta de informação e pelo lugar que a vacinação ocupava no
imaginário popular. Os higienistas desta época, segundo o que enfatiza Calhoub (1996),
culpavam o clero português pelo insucesso destas campanhas, responsáveis pela difusão do
pensamento que associava a vacina aos feitos de Satã, fazendo-o introduzir-se e apossar-se
das almas dos religiosos por meio da injeção das substâncias utilizadas pelos sanitaristas.
Além disso, não havia qualquer elucidação sobre o método utilizado e sobre seus efeitos,
causando temor e pânico aos populares. O horror à vacinação era também fomentado pelas
autoridades que não tinham interesse algum pelas campanhas, ajudando a propagar
informações errôneas sobre as campanhas.
Este período de repressão fez eclodir, em 1904, a Revolta da Vacina. Esta revolta
popular foi uma reação à “Ditadura Sanitária” de Oswaldo Cruz. Sevcenko (1984), em seu
livro “A Revolta da Vacina”, comenta que estes elementos traduziram-se em opressão,
privação e indignação; tal revolta não era apenas pela vacina, mas por todo histórico de
truculências e repressão às quais as camadas populares estavam submetidas. Houve muitas
prisões e perseguições policiais, como forma de repressão à reação popular.
O real intento de todas as práticas de contenção das camadas populares, como
enfatiza Sevcenko, era livrar a cidade do excesso de pessoas, livrar-se das que não estavam ao
alcance do progresso e que, por conta disso, precisavam ser marginalizadas, arrancadas dos
espaços centrais. O aparato policial que ficara a cargo do silêncio desta revolta utilizava-se
dos motins para poder encarcerar parte desta população, como uma extensão do projeto de
Regeneração. Não era interessante confirmar quem estava envolvido nos distúrbios, mas
apenas aproveitar o contexto de rompimento da ordem para executar o plano ideológico
daquele período. A Revolta da Vacina durou cinco dias e terminou com um saldo de
setecentos presos, sessenta e cinco feridos e vinte mortos.
Todos estes fatores refletiram-se na produção literária, fazendo surgir obras com
enfoque nos sentimentos, nas angústias e hesitações que o momento propiciou, configurando,
assim, o gótico brasileiro deste período.
4.

O GÓTICO TROPICAL: FIGURAÇÕES DO GÓTICO NA LITERATURA
BRASILEIRA FINISSECULAR

No século XXI, a palavra ‘gótico’ tem diferentes significados. Em diferentes
contextos, ela ganha novas associações, de modo que, nos dias atuais, ela não se relaciona
apenas à literatura. Está associada também à subcultura originária nos anos 80, tendo suas
manifestações relacionadas às artes, principalmente à música.
Daniel Serravalle de Sá, um dos estudiosos sobre o gótico no Brasil observa, em
“Gótico tropical: o sublime e o demoníaco em O Guarani” (2010) que
Apesar de o discurso gótico ser um fenômeno transcultural e transhistórico, sua
significação só pode ser estabelecida em um dado espaço e tempo. Os significados e
as implicações do gótico têm que ser cultural e historicamente observados para que
se compreenda seu sentido. (SÁ, 2010, p.19)

Todas as hesitações e incertezas que configuraram o gótico na literatura no final do
século XVIII e que influenciaram também a cultura de massa nos séculos seguintes,
acarretando na popularização do termo e de sua representação, tornaram o gótico um
fenômeno transnacional e transhistórico, transpassando os limites históricos e mesmo
nacionais. No entanto, isto não significa que suas implicações sejam sempre as mesmas. É

1143

necessário que se atente aos aspectos culturais e históricos para que se possa compreender seu
sentido.
O gótico habita as fissuras da razão. Um momento de assombro, um segundo de
desorientação que nos transporta para além das fronteiras do conhecimento.
Textualmente o gótico se apresenta como um efeito retórico que desafia a segurança
epistemológica do leitor. A ordem pode ser imediatamente restabelecida, por meio
da explicação autoral, trazendo os leitores de volta à lucidez e fazendo aquele
instante de deslumbramento recolher-se à sua rachadura. Mas o gótico persiste,
como uma semente de incerteza alojada nas fundações da razão, pronta para emergir
de novo, ou penetrar raízes cada vez mais fundo, até trazer a casa inteira abaixo.
(SÁ, 2010, p.19)

Sá refere-se ao efeito que o gótico causa no leitor, transportando-o para além das
fronteiras da razão, por isso o assombro e a desorientação mencionadas, visto que o gótico
ameaça a sua segurança. A razão, diante disto, pode ser retomada por uma explicação autoral.
No entanto, como enfatiza o pesquisador, a incerteza do gótico permanece, a ponto de,
finalmente, fazer os limites da racionalidade ruírem.
Além disso, Sá (2010) destaca que, apesar de a crítica literária ver os romances
góticos como um “corpo monolítico de textos” (SÁ, 2010, p. 35) e reduzi-los a um conjunto
de características comuns, eles constituem-se como uma “manifestação essencialmente
híbrida”. O sentido dos textos góticos está também relacionado a uma linguagem que desafia a
estética realista e também às imagens e temas que embasam seus enredos. A compreensão do
gótico, como bem enfatiza, dá-se pela “combinação de aspectos históricos, discursivos,
imagéticos, estruturais e sócio-políticos.” (SÁ, 2010, p.35)
Ainda segundo Sá (2010), os ‘góticos’ são assim chamados por retirarem sua
inspiração de cenários ambientados nas construções medievais, representando uma volta ao
passado feudal, causada pela “desilusão com os ideais racionalistas e pela tomada de
consciência individual frente aos dilemas culturais que surgiram na Inglaterra a partir da
metade final do século XVIII.” (SÁ, 2010, p. 35)
Segundo o estudioso, o romance gótico apresenta uma mistura entre imaginação e
realidade, que buscava a volta a uma época de sonhos, contra o materialismo burguês e
também contra alguns aspectos do Iluminismo. Nesses romances, o pensamento racionalista é
posto em dúvida para dar vasão aos exageros na representação de sentimentos, ora chorosos,
ora violentos. O romance gótico levantou questões que desafiaram o projeto das Luzes,
expondo a natureza caótica do mundo e a contingência da vida. (SÁ, 2010, p. 35-36)
Antes de adentrar às caracterizações do gótico, é necessário recorrer à origem do
termo e das civilizações a quem designa. Segundo Maurício César Menon (2007) em sua tese
“Figurações do gótico e de seus desmembramentos na literatura brasileira de 1843 a 1932”,
‘gótico’ provém da palavra gotar, antigo título concedido aos heróis de guerra, e que também
serviu para nomear uma tribo da ilha de Gotaland, na Suécia. Há algumas tentativas de
tradução da palavra, sendo as mais aceitas “eleito a ser sacrificado” ou “aquele de Gotaland”.
Parte dos habitantes da ilha teria seguido para uma região da Alemanha, tornando-se uma
tribo germânica. A palavra ‘gótico’ nomeia a língua desse povo, sendo o primeiro idioma
germânico a ser lido e escrito. (MENON, 2007, p. 19)
Menon (2007) destaca que, posteriormente, nas artes, o ‘gótico’ designou um estilo
arquitetônico, do século XII. Foi conhecido desta forma porque os Renascentistas, sucessores
a estes, consideravam a aparência do estilo muito bárbara – com arcos ogivais, abóbadas de
nervuras e decoração detalhada –, e, pejorativamente, associavam o estilo aos godos.
Para além desses aspectos, Sá (2010) destaca que
A verticalidade e a leveza nas construções enquanto características essenciais do
estilo gótico são produtos de uma arte religiosa que buscava ascender a Deus pela
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Razão, sinalizando uma integração entre espírito e técnica a serviço do teocentrismo
medieval. (Sá, 2010, p. 47)

O estilo arquitetônico denominado gótico simbolizaria, então, a integração entre a fé
e a razão, como indica Sá (2010). Ela estaria a cargo do teocentrismo medieval, realçando os
interesses do clero católico, da burguesia e dos monarcas da Baixa Idade Média. O estudioso
também enfatiza que a ligação entre literatura e arquitetura dá-se no século XVIII, na
Inglaterra.
A segunda de Castelo de Otranto (1765), de Horace Walpole, traz em seu subtítulo
“Uma história gótica” e, como aponta Sá (2010), e representa a primeira aparição do termo na
literatura. O romance é um “autodeclarado híbrido entre o antigo e o moderno (...), entre o
romanesco e o romance, colocando em cena um elmo monstruoso, espadas gigantes, uma mão
invisível, calabouços labirínticos, quadros fantasmagóricos e toda a parafernália sobrenatural
que faria o sucesso dos romances góticos subsequentes.” (SÁ, 2010, p. 47-48)
A narrativa tem como cenário construções do estilo gótico, com representações de
átrios, pórticos, abóbadas, criptas e galerias, que fazem do romance ser classificado como
gótico. Além disso, é envolta de acontecimentos relacionados ao sobrenatural. Esta obra
iniciará a tradição gótica inglesa, além de Dracula (1897), de Bram Stoker, bem como as
histórias de suspense, de detetives, romances policiais e thrillers contemporâneos, como
ressalta Sá (2010).
No século XIX, de acordo com Silva (2008), a Literatura Gótica passa a ter
elementos da ciência que se desenvolvia naquele momento. Fred Botting (1996) evidencia que
nesta época, o Gótico ganha formas realistas, popularizadas nos romances de sensação e nas
histórias de fantasmas. Alguns elementos do Gótico do século XVIII permanecem, mas
ressignificados. As cidades industrializadas passam a ser o locus do horror e da melancolia.
As descobertas científicas ganham espaço nas tramas, tornando os mecanismos de horror e
terror. Os crimes e as mentes criminosas figuram a desintegração individual e social.
Destacam-se Mary Shelley, com Frankenstein, e, na literatura gótica americana, Edgar Allan
Poe e Nathaniel Hawthorne.
De acordo com Botting (1996), apesar de Frankenstein (1818) ser sinônimo do que
hoje se considera gótico, na literatura, a obra traz uma nova forma às convenções do gótico,
fazendo-o se ajustar aos elementos do Romantismo. O vilão, um dos elementos fundamentais
do romance gótico, até então, é também o herói e a vítima, na narrativa de Shelley, enquanto
as ações maléficas foram substituídas pelas leis humanas, naturais e científicas. Os castelos,
elementos do Gótico antigo, aparecem distantes, não se constituem como cenários principais,
os quais ganham a forma dos ambientes montanhosos românticos.
Todos estes aspectos são importantes para a contextualização da obra de análise deste
trabalho, visto que, ao final do século XIX e início do século XX, período da Belle Époque no
Brasil, as transformações pelas quais o país passara causara efeitos na população que muito se
assemelhavam aos sentimentos figurados na literatura gótica nos séculos anteriores, o que
refletiu também na literatura brasileira. Júlio França, professor e fundador do grupo “Estudos
Góticos”, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isto demonstra que atualmente tem-se
voltado muito para investigação destes elementos na literatura brasileira. França (2013)
considera que a razão para o pouco espaço para análise dessas temáticas, no Brasil, esteve
relacionada ao projeto de literatura brasileiro alencariano, que influenciou o Modernismo de
22: “O sobrenatural foi assim “obstruído” pelo projeto literário hegemônico: o de uma
literatura mais pautada na realidade e nas questões nacionais mais imediatas” (FRANÇA,
2013, p. 05)
O folclore brasileiro e as crenças religiosas contribuíram para a manifestação dos
elementos que fazem com que o Brasil também apresente uma literatura gótica. Menon
(2007), em sua tese supramencionada, apresenta as figurações e desmembramentos dessa
literatura nas narrativas brasileiras sem que estas estejam necessariamente ancoradas no
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sobrenatural. No período da Belle Époque estes ingredientes mesclam-se ao discurso
científico, como pontua Alexander Meireles da Silva (2015):
Assim como na Inglaterra de fins do século dezoito, onde a contestação da
hegemonia do racionalismo iluminista promoveu o resgate do caráter imaginativo do
romance por meio do gótico, o Brasil da virada do século dezenove para o vinte,
marcado pela prevalência do discurso científico progressista, também fomentou a
irrupção de narrativas cuja estrutura e temáticas guardaram semelhanças com a
literatura gótica praticada na Europa. (SILVA, 2015, p. 35)

As transformações decorrentes dos projetos de modernização urbana fazem com que
o Rio de Janeiro, nestas narrativas, tenha uma ambientação semelhante aos espaços
decadentes da Londres vitoriana, como pontua Silva (2008). Além disso, por conta da
repressão popular devido ao horror às epidemias,
esta temática aparece nas várias moléstias, surtos epidemiológicos e desvios morais
presentes no Brasil do período, como pode ser observado nos contos “O bebê de
tarlatana rosa” (1910) e “História de gente alegre” (1910), ambos de João do Rio, “O
mosquito” (1927), de Coelho Neto e “Pelo Caiapó Velho” (1917), de Hugo de
Carvalho Ramos. (SILVA, 2015, p. 44)

Apesar de não ter a atenção merecida, dentro do cânone nacional, a literatura
brasileira também apresenta características do Gótico. A remodelação urbana do momento em
que se instaurou a Belle Époque, despertando, na população brasileira, fascínio e temor em
relação aos avanços científicos, refletiu-se nas narrativas, apresentando angústias e incertezas
semelhantes ao Gótico dos séculos XVIII e XIX.
5. EPIDEMIAS E MONSTRUOSIDADE EM “A PESTE”
O cronista João do Rio, pseudônimo de João Paulo Emílio Coelho Barreto, foi um
dos mais importantes cronistas da Belle Époque. Assim como Coelho Neto e outros autores,
seus textos figuravam diferentes ângulos deste período. Na crônica “Versos de presos”, parte
do livro Alma encantadora das ruas (1995), o cronista faz menção ao sentimento vivido pelas
classes mais humildes neste momento: “As pobres mães choravam/ E gritavam por Jesus/ O
culpado disso tudo/ É o Dr. Oswaldo Cruz”. (RIO, 1995, p. 153)
Estes versos referem-se à Revolta da Vacina, já mencionada anteriormente. Em
Alma encantadora das ruas, João do Rio demonstra todas as suas impressões que a cidade lhe
proporciona ao percorrer diferentes zonas e presenciar diferentes situações, o que lhe confere
o título de maior flâneur do Brasil. Porém, além da obra mencionada, há outro livro de contos
que dá continuidade a suas deambulações pelo espaço urbano, Dentro da noite.
Publicada em 1910, Dentro da noite revela um outro aspecto do espaço urbano:
enquanto em Alma encantadora das ruas o que prevalece é descrição detalhada da cidade por
meio de seu cotidiano, em Dentro da noite tem-se o lado sombrio dos centros urbanos, dando
lugares aos medos, aos seres desconhecidos, aos medos das epidemias e a acontecimentos
sobrenaturais.
No conto “A Peste”, é notado todo o horror com que a cidade reagia à epidemia de
varíola, doença que assolava a cidade do Rio de Janeiro. Por meio do personagem Luciano
Torres, ao visitar seu amigo Francisco, recém vitimado pela doença, no Hospital São
Sebastião, percebe-se o constante medo e temor diante da doença.
O cheiro de desinfecção e ácido fênico, o movimento sinistro das carrocinhas e dos
automóveis galopando e correndo pela rua de mau piso, aquela sujeira requeimada e
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manchada das calçadas, o ar sem pinga de sangue ou supremamente indiferente dos
empregados da higiene, a sinistra galeria de caras de choro que os meus olhos vão
vendo, põe-me no peito um apressado bater de coração e na garganta como um laço
de medo. A bexiga! a bexiga! É verdade que há uma epidemia... E eu vou para lá, eu
vou para o isolamento, eu! (RIO, 1910, pág. 57)

Nesta passagem, no início do conto, nota-se a execução das políticas de contenção e
higienização da cidade, evidenciado por meio do “cheiro de desinfecção e ácido fênico”
pairando no ar, além de toda a movimentação da comissão responsável pela higiene, ao
realizar a limpeza de uma possível contaminação de “bexiga”, como a varíola também era
conhecida. É evidente o quanto a situação lhe causa pânico e o quanto as pessoas que
expressavam tristeza lhe pareciam sinistras, um prelúdio do que estaria por vir.
— Estamos no ponto terminal; não salta? diz-me o condutor, virando os bancos.
Faço um esforço, salto. E vou. Vou devagar, vou não querendo ir. A impressão de
fim, de extinção violenta! Aquele recanto, aquele hospital com ar de cottage inglês
aviltado por usinas de porcelana, é bem o grande forno da peste sangrenta. Como
deve morrer gente ali, como devem estar morrendo naquele instante. (RIO, 1910,
pág. 58)

Ao chegar ao ponto em que deveria descer do bonde para seguir ao hospital, Luciano
hesita. Decide ir, porém, sempre receoso diante do que poderia ver ao chegar ao local cheio de
pessoas infectadas com a doença, a que se refere como “grande forno da peste sangrenta”.
Nota-se a imagem negativa que os hospitais, até então locais medonhos, tinham, para onde
pessoas condenadas pela doença iriam. Pensar que havia enfermos morrendo naquele instante
causava-lhe um certo temor, visto que, como bem explicita Julio França (2011):
Apesar dos avanços das ciências proporcionarem um nível de segurança jamais visto
contra as ameaças à vida humana, o nosso primitivo e muitas vezes irracional medo
permanece como uma das emoções mais constantes e intensas experimentadas pelo
homem contemporâneo. (FRANÇA, 2011, p. 02)

Por mais que o homem tenha adquirido melhorias com os avanços científicos, o
medo, como retrata França (2011), sentimento primitivo do ser humano, permanece, surgindo
diante do desconhecido e em situações de perigo, principalmente no que diz respeito à morte:
A tão humana consciência da inevitabilidade de nossa morte separa-nos dos outros
animais. Trata-se de um sentimento tão intenso quanto primitivo, e não poucos
filósofos esforçaram-se para demonstrar que o medo da morte é irracional – afinal, a
morte só é vivenciada como uma experiência de segundo grau, como quando do
falecimento de alguém próximo. O sujeito e sua própria morte nunca estão juntos. A
presença de um sempre pressupõe a ausência do outro. (FRANÇA, 2011, p. 02)

O fato de ter consciência da morte separa o homem dos demais animais. O medo da
morte, o que também é um sentimento primitivo, é considerado irracional por alguns
filósofos, tendo em vista que o medo da morte está relacionado com uma projeção do sujeito
diante de seu “eu morto”. Segundo França (2011), o sujeito e sua própria morte nunca estão
juntos. O que assusta é a ideia de estar morto e não a própria morte.
Ao sentir que se aproximava do hospital em que o amigo estava, o espaço toma
formas de um ambiente em decomposição, degeneração:
Desço a rua atordoado, com um zumbido nos ouvidos. O mar é um vasto coalho de
putrefações, de lodo que se bronzeia e se esverdinha em gosmas reluzentes na praia
morta. O chão está todo sujo, e passam carroças da Assistência, carroças que vêm de
lá, que para lá vão. Quase não há rumor. É como se os transeuntes trouxessem rama
de algodão nos pés. Só as carroças fazem barulho. E quando param —como elas
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param! — é o pavor de ver descer um monstro varioloso, desfeito em pus, seguindo
para a cova... Espero que não haja nenhuma carroça à porta, precipito-me pela
alameda que sobe ao hospital.
Vou quase a correr, paro à porta de uma sala que parece escritório. (RIO, 1910, p.
58)

O ambiente vai tornando-se cada vez mais lúgubre e putrefato, à medida em que o
local fica mais próximo, um reflexo do medo sentido pelo personagem, diante da
possibilidade de encontrar um “monstro varioloso”, como o mesmo indica. Neste fragmento é
evidenciado que o indivíduo portador da doença não era mais reconhecido como humano, mas
como um ser que destoa da norma, uma criatura repugnante. Para além, essa desumanização
dos variolosos também é denotada pelo fato de, ao serem internadas no hospital, os enfermos
recebiam numerações. Eles não seriam mais tratados por nomes, mas por números.
A caracterização do espaço permeado de epidemias – neste conto relacionada à
varíola – e os “seres” que surgiam em decorrência da doença aproximava a cidade do Rio de
Janeiro à Londres da era vitoriana, como ressalta Alexander Meireles da Silva:
Os tipos humanos da cidade, invariavelmente marginais, que se deslocavam em meio
às contradições da Belle Époque carioca forneceram a matéria prima necessária para
a criação de uma cidade decadente que, semelhante a Londres vitoriana, era
paradoxalmente viva e morta, sendo habitada por duplos, doentes, viciados,
vampiros e pervertidos. (SILVA, 2015, p. 42).

Esta nova configuração que a cidade toma no período da Belle Époque aproxima
algumas obras brasileiras a obras importantes para a Literatura Gótica britânica do final do
século XIX e início do século XX. O Gótico brasileiro deste período será um reflexo do novo
momento vivido pelo Brasil, tornando-se um ambiente para a manifestação de duplos,
doentes, vampiros e pervertidos.
Segundo Jeffrey Weinstock (2012), uma das facetas do monstro apresenta-se em
forma de vírus e doenças. Neste sentido, a monstruosidade age internamente, causando a
morte ou dando formas a novos seres monstruosos, podendo ocorrer em larga escala.
Para Jeffrey Jerome Cohen (2000), em “A cultura dos monstros: sete teses”, o corpo
monstruoso é um constructo cultural, tornando-se a personificação de um momento cultural,
refletindo os sentimentos, os desejos de um lugar. Como postula em sua primeira tese, o corpo
do monstro é um corpo cultural. Isto porque sua configuração estética incorpora elementos
culturais – anseios, desejos e sentimentos de uma sociedade.
É denotado que mesmo os sobreviventes dos malefícios da doença ficarão marcados
por este fato:
E há marcados, marcados do terrível mal, que vão sair, não morreram, estarão dentro
em pouco na rua com a fisionomia torcida, roída, desfeita para todo o sempre. E ele?
E Francisco? Ficará assim? Assim, horrível, horrível... É preciso vê-lo! É preciso!
(RIO, 1910, p. 59)

Neste trecho é explicitado como a forma monstruosa, acompanhará o varioloso
mesmo quando este estiver curado, tendo sua fisionomia desfigurada para sempre. O corpo
ficará marcado com as angústias e o medo com que a sociedade brasileira vivia aquele
momento. Como observa Cohen, “o monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a
corporificação de um certo momento cultural — de uma época, de um sentimento e de um
lugar” (COHEN, 2000, p. 26)
Eu tinha diante de mim um monstro. As faces inchadas, vermelhas e em pus, os
lábios lívidos, como para rebentar em sânie. Os olhos desapareciam meio afundados
em lama amarela, já sem pestanas e com as sobrancelhas comidas, as orelhas
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enormes. Era como se aquela face fosse queimada por dentro e estalasse em empolas
e em apostemas a epiderme. Quis recuar, quis aproxima-me. (RIO, 1910, p. 60)

Ao descrever o amigo varioloso, Luciano o designa como monstro. Ao descrever
suas formas, distantes das estabelecidas dentro do padrão do que é considerado humano,
percebe-se uma certa repulsa do personagem. No entanto, é notada, na indecisão do
personagem, em relação a permanecer ou sair do quarto onde o amigo encontrava-se, o
fascínio, ao mesmo tempo em que havia a hesitação. Segundo Cohen (2000), o monstro causa
medo, mas também fascina quem se aproxima do mesmo, tendo em vista suas formas
peculiares.
Então veio-me um louco desejo de chorar, um desejo desvairado. Fiz um vago gesto.
O funcionário abriu-me a porta e eu saí tropeçando, desci o morro a correr quase,
entre os empregados num vaivém constante e as macas que subiam com as
podridões. Um delírio tomava-me. As plantas, as flores dos canteiros, o barro da
encosta, as grades de ferro do portão, os homens, as roupas, a rua suja, o recanto do
mar escamoso, as árvores, pareciam atacados daquele horror de sangue maculado e
de gangrena. Parei. Encarei o sol, e o próprio sol, na apoteose de luz, pareceu-me
gangrenado e pútrido. Deus do céu! Eu tinha febre. Corri mais, corri daquela casa,
daquele laboratório de horror em que o africano deus selvagem da bexiga, Obaluaiê,
escancarava a face deglutindo pus. E atirei-me ao bonde, tremendo, tremendo,
tremendo... (RIO, 1910, p. 61)

Embora fascinado com o amigo em feições monstruosas, o medo que sentia
prevaleceu, fazendo-o ter delírios. Como havia entrado em contato com aquele ser
monstruoso, sentira as consequências de tais atos. Tudo para si parecia pútrido e afetado pela
doença. Para além, o personagem faz referência a um dos orixás da mitologia africana,
Obaluiê, a quem muitos atribuíam as causas da proliferação da doença.
E Luciano Torres, após a narrativa, caiu-me nos braços a soluçar. Era de noite e foi
há dois dias. Ontem vieram dizer-me que Luciano Torres, meu amigo e colega, fora
conduzido em automóvel da Assistência do seu elegante apartamento das Laranjeiras
para o posto de observação. Está com varíola. (RIO, 1910, p. 61)

O desfecho do conto explicita o ápice do horror às epidemias no período de intensas
políticas de higienização: a contaminação. Portanto, João do Rio, assim como em outros
contos de Dentro da noite, foca no medo sentido pela sociedade diante das epidemias e das
doenças muito comuns na época. Isto demonstra o quanto as tentativas de higienização do
centro urbano refletiram no gótico brasileiro, fazendo surgir seres monstruosos em
decorrência da proliferação destas enfermidades.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O final do século XIX e início do século XX representaram um momento único para
a sociedade brasileira, recém-republicana. A Belle Époque tropical ganhou uma grande
notoriedade perante às autoridades internacionais pela eficácia na implementação dos projetos
de saneamento urbano e por suas especificidades, ganhando destaques e elogios nas mídias
internacionais e também resultando na medalha de ouro do presidente do país no Congresso
Sanitário de Berlim, em 1907, além do louvor no Congresso Sanitário de Copenhague,
ocorrido anteriormente.
Isto foi resultado de um processo de remodelação e reorganização urbana que tinha
não somente um cunho estético, mas ideológico também, relacionado a tornar o país moderno
dentro dos ideais europeus. Diante de toda a euforia e êxtase causados pela modernidade na
capital da República, o slogan publicado na Gazeta de Notícias, “O Rio civiliza-se!”,
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representando os projetos modernizadores de duas personalidades que marcaram este período,
o então prefeito Pereira Passos e o médico sanitarista Oswaldo Cruz.
O fascínio e o temor decorrentes do progresso manifestaram-se na literatura
brasileira, visto que os intelectuais brasileiros também foram responsáveis pela
implementação dos ideais advindos da Europa. Estes sentimentos refletiram-se na produção
literária finissecular, tornando-a próxima às produções de autores americanos, britânicos e
franceses, em consonância às angústias sentidas por estes, diante das transformações sociais
em decorrência dos avanços científicos. A produção deste momento, como explicitado,
apresenta-se como uma conjunção às narrativas de Mary Shelley, Robert Louis Stevenson,
Edgar Allan Poe e H.G. Wells.
Este momento também foi marcado pelo intenso temor às epidemias que assolavam o
país, associadas às condições insalubres com que viviam as classes mais pobres. Em “A
Peste”, conto que compõe o livro Dentro da noite (1910), João do Rio retrata ao horror
sentido pela população diante da epidemia de varíola, que se alastrava pela cidade do Rio de
Janeiro no final do século XIX.
Assim, o presente trabalho teve como objetivo demonstrar de que modo João do Rio
utilizou-se da epidemia de varíola para dar enfoque ao medo, à monstruosidade e ao horror
sentido pela sociedade brasileira, parte da elite cultural da Belle Époque.
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UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE RAÇA E GÊNERO NA OBRA
AFRO-AMERICANA “O OLHO MAIS AZUL”
Danielle Gomes Mendes
Naiara Sales Araújo Santos
O povo afrodescendente nos Estados Unidos vivenciou longos séculos de escravidão e exclusão social. Se o
homem negro estava relegado às margens, a mulher negra se encontrava “duplamente subalterna” (SPIVAK,
GAYATRI, 1985), ou seja, deslocada tanto por causa de sua cor quanto por seu sexo, sendo objeto de opressão
da classe branca dominadora e dos homens de uma forma geral. Reflexões acerca dessa condição podem ser
encontradas nas obras literárias escritas por autoras negras americanas. Como ressaltam Brandão e Rodrigues
(2004, p. 284), “essas mulheres [negras] tem sua escrita marcada pela consciência de classe, gênero e etnia, isto
é, trazem a reflexão da exclusão, da submissão, do silêncio que, por tanto tempo, foi imposto”. Portanto, este
trabalho objetiva analisar as problemáticas discutidas pela autora afro-americana Toni Morrison, mostrando
como ela aborda as questões de gênero, raça, beleza e sexualidade em sua obra “O olho mais azul”. À luz das
teorias do discurso pós-colonial e da crítica literária feminista, buscou-se mostrar através da análise das obras
como as vivências da autora enquanto mulher, negra e americana, marcaram fortemente sua escrita. Para tal
análise foram utilizados os apontamentos de autores como Frantz Fanon, Gayatri Spivak e Elaine Showalter, que
estudam a situação do sujeito subalterno pós-colonial bem como a mulher duplamente subalterna. Para esta
análise utilizou-se a pesquisa bibliográfica como metodologia de pesquisa, bem como a pesquisa exploratória,
buscando levantar outras bibliografias que servissem de embasamento teórico.
Palavras-chave: Pós-colonialismo. Toni Morrison. Literatura afro-americana. O olho mais azul.

INTRODUÇÃO
A ação colonizadora dos europeus não explorou somente territórios ou matériasprimas dos lugares invadidos. O colonialismo invadiu culturas e sociedades, fragmentando
histórias e legados de povos que ainda estavam em fase de desenvolvimento.
Embora o período colonial tenha acabado por volta do final do século XIX e início do
século XX, a cultura imperialista ainda se fazia presente naquele contexto. Nações que antes
estavam sujeitas ao domínio europeu passariam por um longo processo de descolonização, em
todos os aspectos; culturais, políticos e ideológicos, pois as ideologias eurocêntricas ainda
perpetuaram por um longo período. Como relata Frantz Fanon:
A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, modifica
fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de
inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso pela
roda - viva da história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmitido por homens
novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A descolonização é, em
verdade, criação de homens novos (FANON, 1968, p.26) .

Essa “criação de novos homens”, definida por Fanon (1968), de fato, foi uma das
características mais marcantes do início do século XX, pois muitos povos e nações, até então
“espectadores” (nas palavras de Fanon), puderam assumir o palco de suas histórias e lutar por
sua autonomia político-cultural. Incialmente esse enfrentamento foi expresso através de uma
forte resistência à cultura eurocêntrica ou qualquer outro fator que expressasse uma nova
modalidade de dependência política-cultural.
Os movimentos políticos-culturais também foram fundamentais nessa busca por
valorização da beleza e cultura afro. A partir daí, começou-se, então, a construção de um
legado da memória afro-americana.
A literatura afro-americana também passou a ser constituída por escritoras. Dentre
estas, podemos destacar Toni Morrison, a primeira mulher negra a conquistar o Prêmio Nobel
de Literatura.
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Em seu primeiro romance, O olho mais azul (1970), a autora elege uma criança como
protagonista, que sofre todos os tipos de violações (física, sexual, psicológicas). É vítima de
uma sociedade que mantém os ideais europeus e por ser negra, mulher, pobre e feia, não
corresponde aos estereótipos estabelecidos pela classe dominante.
Morrison nos leva a refletir sobre os danos causados às pessoas negras, em especial,
mulheres negras, pelas ideologias herdadas pelo imperialismo e colonialismo. Neste sentido,
este trabalho analisa como a autora aborda as questões de raça e gênero em sua obra.
2 O PÓS-COLONIALISMO: A CRIAÇÃO DE NOVOS HOMENS
Desde a antiguidade, conquistar colônias era sinônimo de poder e aquisição de
riquezas. Da mesma forma, a expansão colonial europeia praticada após o Renascimento
carregava consigo o mesmo objetivo: viam as colônias como provedoras de riquezas que
sustentariam por um longo período o poder da metrópole através da exploração de matériasprimas.
Em várias ocasiões, o europeu se apropriou de interpretações errôneas para justificar
sua posição hegemônica. Como afirma Thomas Bonnici (2009, p. 262), “aos olhos dos
colonizadores, o estado naturalmente inferior dos colonizados era um fato indiscutível,
‘provado’ no século XIX pelas teorias da evolução e da sobrevivência do mais forte na
doutrina darwinista”.
O europeu se apoderou de cada teoria científica, filosofia ou qualquer argumento que
lhe beneficiasse, com a finalidade de justificar suas “verdades”. Como relata Bonnici,
Os indivíduos primeiro decidem o que desejam e depois encaixam os fatos em seus
objetivos [...] Os indivíduos adotam certo tipo de filosofia ou teoria científica
quando está de acordo com a ‘verdade’ proposta pelas autoridades intelectuais ou
políticas contemporâneas, pela elite ou pelos ideólogos (BONNICI, 2009, p. 257).

Tais ideologias também foram retratadas na literatura oitocentista. As obras dessa
época geralmente apresenta um discurso carregado de ideias colonialistas e imperialistas,
principalmente quando há referência aos nativos, que geralmente são descritos em um nível
bestial, sem cultura, sem identidade, sem lar, indivíduos desfeitos até do direito de pertencer a
si mesmo.
Apesar da fase triunfante do imperialismo em todo o cenário mundial no final do
século XIX, as duas grandes guerras foram suficientes para enfraquecer a Europa e despertar
as minorias. A partir de então, os movimentos internacionais de refugiados ganharam força e
muitas nações iniciavam seu processo de independência. Este momento ficou conhecido como
pós-colonial.
O século XX iniciou com muitos povos carregando as marcas deixadas pelo
colonialismo e imperialismo, principalmente as nações oriundas de colônias europeias que
viriam a enfrentar preconceito e discriminação mesmo após o período de emancipação
política. De acordo com Frantz Fanon (1968):
A descolonização, que se propõe mudar a ordem do mundo, é, está visto, um
programa de desordem absoluta. Mas não pode ser o resultado de uma operação
mágica, de um abalo natural ou de um acôrdo amigável. A descolonização, sabemo lo, é um processo histórico, isto é, não pode ser compreendida, não encontra a sua
inteligibilidade, não se torna transparente para si mesma senão na exata medida em
que se faz discernível o movimento historicizante que lhe dá forma e conteúdo
(FANON, 1968, p. 26).

Ou seja, a descolonização não pode ser vista como um fato ou momento histórico que
acontece de forma instantânea ou se resume à emancipação política de povos colonizados.
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Pelo contrário, como o autor define, ela é um “processo histórico” que carregará um caráter de
(des) construção ou, ainda nas palavras de Fanon (1968), de “desordem absoluta”.
Durante a descolonização, muitos sentimentos foram resgatados no colonizado. Foi
no período pós-colonial que o subalterno começou a falar e quis ser ouvido. Neste momento
surgiram os movimentos culturais que traziam consigo não só o objetivo de valorizar a cultura
dos nativos colonizados, mas também demonstravam a recusa destes em aceitar que a cultura
eurocêntrica continuasse definindo os padrões sociais, ideológicos e culturais.
Dentre estes destacamos O Renascimento do Harlem, que foi um movimento políticocultural e literário que aconteceu na década de 1920 na cidade de Nova Iorque, onde reuniu
escritores e artistas norte americanos dispostos a recuperar a beleza das artes
afrodescendentes, consideradas, até então, marginais. Este movimento serviu de engrenagem
para a propagação das artes afro-americanas.
Marca-se um momento de grande importância para a população negra americana, não
só pela notoriedade que as artes afros estavam conquistando, mas porque este movimento
também serviu para que a população negra se unissem em prol de seus direitos fundamentais
de cidadãos.
Ainda sob esse sentimento de busca por reconhecimento cultural, social e político,
muitos autores negros se motivaram a escrever, inclusive mulheres, dentre estas destacamos
Toni Morrison.
3. TONI MORRISON E O OLHO MAIS AZUL
Dentre as autoras principais autoras afrodescendentes de ficção negra, podemos
destacar Toni Morrison, a primeira mulher negra a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura.
As obras dela trouxeram uma literatura não só capaz de reforçar a cultura do negro americano,
mas trazer à tona os problemas sociais, culturais e raciais enfrentados pelo seu povo. Além
dessas questões, Morrison dá enfoque às dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras,
sendo este um assunto recorrente em suas obras.
Seu primeiro romance, O Olho mais azul, foi escrito por volta da década de 1960.
Durante esse período, a autora enfrentava grandes dificuldades, estava recentemente separada
do marido e, sozinha, tinha que cuidar dos dois filhos pequenos. Além disso, os Estados
Unidos estavam vivendo um momento muito importante para os afros-americanos. Havia
pouco tempo que as leis de segregação racial tinham sido definitivamente extintas, portanto os
negros estavam finalmente conseguindo seus lugares na sociedade, esta que por tanto tempo
os rejeitou.
Nesse sentindo, seu primeiro romance irá apresentar muitas dessas questões. Morrison
elege como protagonista uma garota, de aproximadamente 11 anos, que quer ter olhos azuis
por achar que só assim será bonita e amada, pois todos a desprezam e a humilham. Motivada
por essa busca, a protagonista Pecola passa a idolatrar a brancura e busca diferentes formas de
obter esse milagre.
Através desta obra, de forma muito realista, Morrison traz reflexões sobre várias
questões que interferiram na construção de uma identidade autentica do negro, em especial, de
mulheres negras. Deste modo, ela critica o descaso e a discriminação enfrentada pelo negro
americano, bem como as ideologias que defendem um ideal de beleza, geralmente exaltando a
brancura e excluindo a beleza negra. Morrison também aborda outras questões, como o
racismo, o preconceito, a sexualidade, as questões de gêneros, entre outros.
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4. O OLHO MAIS AZUL: A BELEZA POSSUI COR?
Toni Morrison se preocupou em mostrar como os estereótipos ditados pela sociedade,
podem provocar fortes danos às pessoas que não correspondem a esses padrões. Para
exemplificar tais males, ela estabeleceu como solução para todos os problemas de sua
personagem principal um desejo irreal que nunca poderia ser alcançado.
Como já exposto anteriormente, a história de O Olho mais azul (1970), gira em torno
do desejo de Pecola em obter olhos azuis e assim não sofrer mais com o desprezo e
humilhação de todos ao seu redor. Esse desejo desenvolve na menina uma verdadeira
obsessão pela brancura, fazendo-a ir em busca de tudo aquilo que ela acha que pode
embranquecê-la. Na obra, ficamos, a saber, disso quando Pecola toma leite na xícara azul da
casa dos MacTeers:
Frieda lhe trouxe quatro bolachas num pires e leite numa xícara branca e azul com a
Shirley Temple. Ela demorou um longo tempo para tomar o leite, olhando
ternamente para a silhueta do rosto com covinhas de Shirley Temple. Frieda e ela
conversavam, enternecidas, sobre como a Shirley Temple era lindinha. [...]
Sabíamos que ela gostava da xícara com a Shirley Temple e aproveitava toda
oportunidade para tomar leite nela, só para segurar e ver o rosto meigo da Shirley
(MORRISON, 1970, p. 23, 27).

Ao nos depararmos com esse trecho, identificamos alguns elementos reais que fizeram
parte da década de 1940 nos Estados Unidos, como a atriz Shirley Temple e objetos que
levavam sua imagem, neste caso, a xícara azul. Encontramos mais uma vez a realidade sendo
inserida na ficção como forma de criticar problemas sociais. Morrison se utilizou de fatos que
certamente fizeram parte de sua infância e principalmente da infância de garotas negras
pertencentes a essa época.
Sabe-se que os Estados Unidos enfrentaram a sua maior crise econômica no período de
1930 a 1940. Esta foi também, a época em que a atriz mirim Shirley Temple iniciou sua
carreira no cinema. Não demorou muito até que toda a população americana se rendesse a
simpatia da menina loira de olhos azuis e sorriso cativante. Negros e brancos iam ao cinema
para prestigiar a menina prodígio. Durante esse período por conta da crise, as entradas dos
cinemas apresentavam valores baixíssimos, possibilitando o acesso das diversas camadas
populares.
Por aproximadamente dez anos, Shirley Temple abrilhantou a sociedade americana
com seus filmes inspiradores e emocionantes. Conquistando um grande público de todas as
idades e todas as classes. Por causa do seu sucesso, teve seu rosto estampado em vários tipos
de objetos, como as xícaras da obra de Morrison. Os filmes da menina passaram a ser
considerados como um alívio para aquele momento de angústia nacional causada pela Grande
Depressão. A imagem de Shirley Temple passou a ser venerada por adultos e principalmente
por crianças, reforçando mais ainda as ideologias de padrões de beleza ligadas à brancura.
Apesar dos negros americanos ainda enfrentarem discriminação racial, principalmente vinda
da população branca, eles também estavam entre os admiradores da atriz mirim, talvez por
que seus filmes apresentavam atores negros.
Mas, ao colocar tal fato em sua obra, Morrison mostra que apesar dos negros se
unirem em prol da valorização da beleza afro, a grande maioria deles também estava
impregnada pelas ideologias que pregavam um estereótipo de beleza. Essa situação nos
lembra das constatações de Frantz Fanon (2008, p. 34), “quanto mais assimilar os valores
culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua
negridão, seu mato, mais branco será.”. Em outras palavras, ao se deixar levar pelo discurso
dominante, o negro passou a enxergar a brancura como o ideal não só de beleza, mas de
existência. Deixando sua própria cultura e perdendo sua identidade.
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Este fato foi criticado e retratado na obra de Morrison. Muitos são os personagens que
(des) construíram sua identidade em cima desses valores ideológicos. O principal deles é
Pecola. O primeiro objeto em que Pecola concentra seu desejo é a xícara com a imagem de
Shirley Temple, como vimos no trecho anterior. Mas, no decorrer da obra, notamos que sua
veneração se aplica a outras coisas que lhe remetem o ideal de beleza, ou melhor, de brancura,
como exemplo, os doces que a garotinha compra:
Cada invólucro amarelo tem uma imagem. Uma imagem da pequena Mary Jane,[...]
Um rosto branco sorridente. Cabelo loiro em leve desalinho, olhos azuis fitando-a
de um mundo de conforto limpo. Os olhos são petulantes, travessos. Para Pecola,
são simplesmente bonitos. Ela come o doce e a doçura é boa. Comer o doce é, de
certo modo, comer os olhos, comer Mary Jane. Amar Mary Jane. Ser Mary
Jane.(MORRISON, 1970, p. 54, grifo nosso).

O desejo de Pecola é tão grande, que ela consegue imaginar que está ingerido junto
com o doce um pouco da brancura da garota estampada na embalagem. Pecola resume em
uma só palavra àquilo que vê: bonito. A beleza representa tudo o que a garota pensa, idealiza
e deseja para si. Embora se concentre nos olhos de Mary Jane, ela a deseja por completo, até
que finalmente assume o seu verdadeiro anseio: “Ser Mary Jane” (MORRISON, 1970, p. 54).
Morrison consegue nesse momento descrever na prática o que Frantz Fanon (2008, p.
27, grifo nosso) quis dizer quando afirmou: “o homem [...] constituído pela resistência dos
outros, ferindo na própria carne para encontrar um sentido para si. [...] O negro quer ser
branco”. Ao almejar algo irreal e impossível, Pecola perde-se de si mesma. Sua identidade,
ainda em construção, sofre grandes danos. A menina negra, conclui que a beleza se resume
em ser branco e ter olhos azuis. Acreditando que somente quem tem essas características pode
ser considerado bonito. Pecola passa a relacionar diretamente sua aparência com o desprezo e
opressão que constantemente ela vive:
Passava longas horas sentada diante do espelho, tentando descobrir o segredo da
feiura, a feiura que a fazia ignorada ou desprezada na escola, tanto pelos professores
quanto pelos colegas. [...] Os professores sempre a tinham tratado daquele jeito.
Tentavam não olhar para ela, e só a chamavam quando todos tinham que dar uma
resposta (MORRISON, 1970, p. 50).

A partir disso, a garota conclui que, se ela tivesse olhos azuis, não só seria bonita, mas
todos a amariam:
Tinha ocorrido a Pecola, havia algum tempo, que, se os seus olhos, aqueles olhos
que retinham as imagens e conheciam as cenas, fossem diferentes, ou seja, bonitos,
ela seria diferente. [...] Se tivesse outra aparência, se fosse bonita, talvez Cholly
fosse diferente, e a Sra. Breedlove também. Talvez eles dissessem: ‘Ora, vejam que
olhos bonitos os da Pecola. Não devemos fazer essas coisas na frente desses olhos’
(MORRISON, 1970, p. 50).

Percebemos que para Pecola a beleza sempre está associada com características que
rementem a brancura.
Fanon (2008, p. 26) afirmou que: “[...] o negro que quer embranquecer a raça é tão
infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco”. A obra de Morrison demonstra
perfeitamente tal afirmação, pois Pecola teve sua vida permeada de infelicidade. Não só por
causa das situações de preconceito a qual vivenciou e sofreu por parte das outras pessoas, mas
por que o desejo de embranquecer-se fez com que ela se perdesse de si mesma e passasse a
desenvolver um auto-ódio, não encontrando em si qualquer beleza. Se para ela beleza
significava felicidade, então, feiura significava infelicidade. Como acreditava piamente que se
encaixava na segunda categoria, então, ela não tinha motivos para ser feliz.
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Porém, esse fascínio não era um mérito somente de Pecola. Morrison utiliza outros
personagens para enfatizar os conflitos enfrentados pelos negros na construção de sua
identidade diante de tais valores internalizados. Outro exemplo é a personagem Geraldine,
uma mulher mulata que possuía uma casa bonita e era mãe de um garoto chamado Júnior, ele
gostava de brincar no pátio da escola com outras crianças, mas deveria obedecer às ordens da
mãe:
Meninos brancos: a mãe não gostava que ele brincasse com pretinhos. Ela lhe havia
explicado a diferença entre mulatos e pretos. [...] Os mulatos eram limpos e
silenciosos; os pretos eram sujos e barulhentos. Ele pertencia ao primeiro grupo:
usava camisas brancas e calças azuis; cortava o cabelo o mais rente possível para
evitar qualquer sugestão de carapinha e a risca era desenhada pelo barbeiro. No
inverno a mãe passava loção Jergers no rosto dele para que a pele não ficasse
cinzenta. Embora fosse clara, a pele podia ficar cinzenta. A linha entre o mulato e
preto nem sempre era nítida; sinais sutis e reveladores ameaçavam erodi-la e era
preciso estar constantemente atento (MORRISON, 1970, p. 90).

Apesar de ser mulata e, obviamente, possuir raízes afros, Geraldine nega sua
negritude. Ela se esconde atrás de artifícios, que possam reforçar sua convicção de brancura.
Esses artifícios não são só físicos, mas psicológicos. O seu auto-ódio faz com que ela crie e
estabeleça diferenças entre os negros e mulatos: “os mulatos eram limpos e silenciosos; os
pretos eram sujos e barulhentos” (MORRISON, 1970, p. 90), e ensina isso ao filho.
Afirmando que suas características físicas fazem com que eles se encaixem em uma categoria
superior. Fanon (2008, p. 28) relata que: “por mais dolorosa que possa ser esta constatação,
somos obrigados a fazê-la: para o negro, há apenas um destino. E ele é branco”. Nesse
sentindo, Geraldine decide impregnar-se de brancura, mesmo possuindo raízes negras.
Geraldine ensina ao filho suas ideias preconceituosas e apesar de Júnior na frente da
mãe demonstrar o mesmo pensamento, ele guarda consigo sentimentos contrários em relação
aos negros. Como podemos observar no seguinte trecho:
Júnior morria de vontade de brincar com os meninos negros. Mais do que qualquer
outra coisa, queria brincar de rei da montanha, que o empurrassem monte de terra
abaixo e rolassem por cima dele. Queria sentir - lhe a rigidez comprimindo-se contra
ele, sentir o cheiro da negritude rebelde deles e dizer “Foda-se” com aquela
deliciosa naturalidade. [...] Aos poucos acabou concordando com a sua mãe que
nenhum [...] era bom suficiente para ele (MORRISON, 1970, p. 91).

Nota-se o desejo de Júnior em viver sua negritude reprimida, como se suas origens
gritassem dentro dele. Parece-nos, que embora Júnior se ache superior aos demais, ele
também os inveja. Tal constatação estabelece completa concordância com a afirmação de
Fanon (2008, p. 56): “e avançamos num corpo a corpo com a própria negrura ou com a
própria brancura, em pleno drama narcisista, cada um enclausurado na sua particularidade,
embora, de tempos em tempos, com alguns vislumbres, ameaçados contudo pelas origens”.
Júnior através da convivência com a mãe internaliza a falsa brancura, mas seu desejo interior
faz com que a negritude reacenda, mas é reprimida por causa das ideologias já impregnadas
em seu ser.
Outra personagem que também apresenta o mesmo comportamento em relação à brancura é
Pauline, mãe de Pecola. A história de Pauline, assim como a de Pecola, apresenta
constantemente a relação beleza-feiura. Mais uma vez a beleza sendo associada aos padrões
brancos estereotipados.
A educação que Pauline recebeu sobre beleza, foi a dos filmes que ela assistia no
cinema. Muitas vezes, depois de horas vendo filmes sobre homens e mulheres brancos
vivendo romances cinematográficos em casas grandes e luxuosas, ela esperava chegar em sua
casa e reviver tudo aquilo que assistira, mas sua realidade era outra. Sua casa era simples,
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possuindo somente dois cômodos e seu marido não lhe dava atenção. Como sua vida não
condizia com as dos filmes, ela passou a se sentir feliz somente quando se deslumbrava diante
das telas do cinema. Porém, a partir disso Pauline passou a internalizar as ideias contidas
naqueles enredos cinematográficos:
Além da ideia de amor romântico, foi apresentada a outra – à da beleza física.
Provavelmente as ideias mais destrutivas da história do pensamento humano.
Ambas, se originavam da inveja, prosperavam com a insegurança e acabavam em
desilusão (MORRISON, 1970, p. 123).

Aqui encontramos mais uma vez os sentimentos e a opinião da própria autora,
implícitos no texto. Morrison, crítica às falsas felicidades pregadas no cinema. Não só fala do
amor romântico como da beleza física. Classificando essas ideologias, como: “as ideias mais
destrutivas da história do pensamento humano” (MORRISON, 1970, p. 123). Ou seja, parecenos, que Morrison nos faz entender que aquele que internaliza e deseja seguir tais ideias,
acaba inevitavelmente desiludido ou frustrado, pois para ela: “ambas se originavam da inveja,
prosperavam com a insegurança e acabavam em desilusões” (MORRISON, 1970, p. 123).
Pauline decide, então, seguir tal caminho. Idealiza-se como aquelas atrizes, na
intenção de parecer bonita, segundo o que ela aprendeu nos filmes. Mas acaba se frustrando.
Um dia tentou se arrumar igual a essas mulheres, penteou-se e vestiu-se igual a elas, mas
quando foi comer um doce enquanto assistia a um filme quebrou o dente da frente. Desde
então o marido começou a ridicularizá-la, o que a deixou mais frustrada. A partir disso
começou a desenvolver um sentimento de auto-ódio: “ao igualar beleza física com virtude, ela
despiu a mente, restringindo-a e foi acumulando desprezo por si mesma” (MORRISON, 1970,
p. 123).
Se não podia ser branca, colocou-se na condição de feia e sem virtudes (já que ser
virtuoso, para ela, era possuir beleza branca), como afirma Fanon (2008, p. 56): “sou branco,
quer dizer que tenho para mim a beleza e a virtude, que nunca foram negras. Eu sou da cor do
dia...”. Ou seja, quando o negro passa a encarar a brancura como o ideal em todos os sentidos,
ele perde-se de si mesmo, perde sua própria identidade.
Depois de convencida, por ela mesma e pelas circunstâncias, que não poderia ser
bonita, Pauline não se arrumou mais. Não se enxergou mais como mulher, apenas como um
ser qualquer, impregnado de feiura.
Porém, o desejo pela brancura foi resgato quando começou a trabalhar para uma
família branca, os Fisher. Eles eram ricos e tratavam-na muito bem. Pauline amava estar ali.
Era como se pudesse embranquecer-se, ainda que só por um momento, enquanto cuidava
daquela família:
Ela se tornou o que se conhece como a empregada ideal, pois esse papel lhe
preenchia praticamente todas as necessidades. Quando dava banho na
menininha negra dos Fisher, era numa banheira de porcelana com torneiras
prateadas, de onde corria uma quantidade infinita de água quente e
limpa[...]Depois escovava-lhe o cabelo loiro, sentindo prazer naqueles
fios.[...] Nada de bacia de zinco, baldes de água aquecida no fogareiro,
toalhas duras [...] nada de tufos de pretos emaranhados de carapinha áspera
para pentear. Em breve ela parou de tentar cuidar da própria casa.[...] Naquela
casa ela tinha poder, elogios e luxo. Até lhe deram o que nunca tivera, um
apelido - Polly[...] (MORRISON, 1970, p. 129).

Pauline começa desprezar sua própria família, pois eles não representam o que ela
desejava viver, mas sim o contrário. Eles eram o oposto dos seus desejos. Como afirma Fanon
(2008, p. 33): “O negro tem duas dimensões. Uma com seu semelhante e outra com o branco.
Um negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro”. Em contrapartida
ela passa a atribuir aos Fisher, sua afeição, cuidado e amor.
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Embora Pauline seja uma doméstica, é nessa função que ela se sente realizada e com
poder. Pois, quando está de uniforme ela representa a família para qual trabalha e não a si
mesma. Sente-se branca quando: rejeita os produtos dos vendedores, quando vai ao mercado,
quando cuida da casa. Mas quando está em sua casa, ou em sua realidade, se sente como um
nada. Volta a se encher da negrura que ela tanto odeia, por isso, não cuida da casa ou dos
filhos, pois aquilo não lhe dá qualquer prazer.
Morrison também cria outros elementos para fazer a distinção entre o mundo dos
negros e o dos brancos. Geralmente na narração, é comum encontrar diferenças na descrição
dos ambientes habitados por ambas as raças. Por exemplo, quando descreve os lugares que
pertencem às pessoas brancas ou mulatas, a autora utiliza-se de elementos que lembram
limpeza e clareza. Como podemos observar no seguinte trecho quando Pecola vai até a casa
de Geraldine (a mulher mulata) e seu filho Júnior:
Que bonito, pensou. Que casa bonita. Havia uma grande Bíblia vermelha e dourada
em cima da mesa da sala de jantar. Por toda parte havia toalhinhas de renda [...]
Havia até um tapete no chão com flores vermelho-escuras enormes. Ela estava em
profunda admiração [...] (MORRISON, 1970, p. 92).

Da mesma forma a casa dos Fisher (a família branca) é descrita: “ela olhava as casas
daquela gente, sentia o cheiro da roupa de cama, tocava as cortinas de seda e adorava aquilo
tudo. [...] Ali ela podia arrumar coisas, limpar coisas [...] Ali encontrava beleza, ordem,
limpeza e elogio.” (MORRISON, 1970, p. 130).
Os mundos do negro e do branco parecem corresponder a cor de suas peles. Se nos
trechos descritos acima, podemos associar brancura com limpeza e beleza, os trechos a seguir
nos demonstrarão o oposto em relação ao ambiente das pessoas de cor. Cláudia descreve sua
casa: “Nossa casa é velha, fria e verde. À noite, um lampião de querosene ilumina uma sala
grande. Os outros aposentos ficam no escuro, povoados por baratas e camundongos.”
(MORRISON, 1970, p. 14).
O lugar onde os Breedloves vivem também é descrito como escuro e insalubre:
Há um loja abandonada na esquina sudeste da Brodway com a rua 53 em Lorain,
Ohio. Ela não se confunde no fundo cor-de-chumbo do céu nem se harmoniza com
as casas de estrutura cinzenta e os postes pretos de telefone ao seu redor. Pelo
contrário, insinua-se no olho do passante de uma maneira ao mesmo tempo irritante
e melancólica. [...] A grande área da ‘loja’ era dividida em dois aposentos em tábuas
de madeira compensadas que não chegavam ao teto [...] No centro do quarto, para a
distribuição uniforme de calor, erguia-se um fogareiro a carvão.[...] Não havia
banheiro, somente um vaso sanitário, inacessível aos olhos, ainda que não aos
ouvidos, dos inquilinos (MORRISON, 1970, p. 39).

Através das descrições percebemos as diferenças existentes entre negros e brancos.
Acreditamos, que marca-se também, uma crítica da autora em relação à condições de vida dos
afrodescendentes em um contexto de desigualdade e abandono. Pois, como dito
anteriormente, os negros encontravam-se à margem da sociedade, foram segregados
racialmente e socialmente por muito tempo, não eram vistos ou ouvidos. Viviam em guetos
constituídos apenas por pessoas negras e recebiam pouca, ou nenhuma, assistência dos órgãos
públicos.
Apesar da maioria dos personagens negros na obra possuírem essa devoção pela
brancura, há um que vai contra os estereótipos dos padrões estabelecidos, Cláudia. Logo no
início da obra conhecemos uma característica da menina que a diferencia dos demais: Cláudia
odeia meninas e bonecas brancas:
Frieda e ela [Pecola] conversavam, enternecidas, sobre como a Shirley Temple era
lidinha. Eu não podia participar dessa adoração porque odiava a Shirley. Não porque
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era lindinha, mas porque dançava com Bojangles, que era meu amigo, meu tio, meu
pai e deveria dançar e rir era comigo. Em vez disso, ele desfrutava, compartilhava,
concedia uma encantadora dança a uma daquelas garotinhas brancas cujas meias
nunca escorregavam para dentro dos sapatos (MORRISON, 1970, p. 11, grifo do
autor).

Notam-se, então, os sentimentos de Cláudia em relação à brancura. Diferente de
Pecola, ela não deseja ser a Shirley Temple ou qualquer outra menina branca, pelo contrário,
fica incomodada em ver a atriz mirim dançando com um ator negro. Cláudia deseja que
Bojangles dance com ela porque ela é negra e a Shirley não é. Marca-se então a construção da
própria identidade, mas, posteriormente, Cláudia acrescenta:
Mais nova do que Frieda e Pecola, eu ainda não havia chegado ao desenvolvimento
da minha psique que me permitiria gostar dela. O que eu sentia naquela época era
ódio puro. Mas antes eu tinha tido um sentimento estranho e assustador do que o
ódio por todas as Shirley Temple do mundo (MORRISON, 1970, p. 23).

A partir da narração, percebemos que se trata de um relato de um fato do passado.
Neste momento, as afirmações nos levam a imaginar que Cláudia não é mais uma criança, e
explica que “naquela época”, possivelmente quando era criança, ainda não via a brancura
como detentora de toda a beleza. Apesar de explicar que o sentimento de ódio permeava suas
impressões a respeito de meninas, ela relata que antes do “ódio puro” teve um “sentimento
estranho e assustador” (MORRISON, 1970, p. 23).
Cláudia segue contanto que o sentimento começou a surgir por volta do natal quando o
principal presente dado às meninas era uma boneca branca de olhos azuis:
O presente grande era sempre uma Baby Doll grande, de olhos azuis. Pela tagarelice
dos adultos, eu sabia que a boneca representava o que eles pensavam que fosse o
meu maior desejo. Fiquei pasmada com a coisa e com a aparência que tinha. Eu
devia fazer o que com aquilo? Fingir que era a mãe? Eu não tinha interesse por
bebês nem por maternidade. Maternidade era velhice e outras possibilidades remotas
(MORRISON, 1970, p. 23).

Cláudia deixa claro que o desejo era dos adultos e não dela: “representava o que eles
pensavam que fosse o meu maior desejo” (MORRISON, 1970, p. 23, grifo nosso). Diante
disso, concluímos que os adultos já estavam manipulados pelas ideologias pregadas pela
classe dominante. Desejavam transferir para as crianças, neste caso, Cláudia, seus próprios
anseios ou impressões. Mas Cláudia não corresponde ao esperado. Diferente de Júnior, que
com o tempo passou a demonstrar o mesmo comportamento da mãe, a menina posiciona-se
contra os estereótipos. Na verdade, não consegue enxergar beleza na boneca que representava
pessoas brancas.
Outra característica que podemos notar no texto, é mais uma vez o discurso feminista
predominando. A menina não se enxerga sendo mãe de um protótipo de criança branca. Ainda
afirma não ter “interesse por bebês nem por maternidade. Maternidade era velhice e outras
possibilidades remotas.” (MORRISON, 1970, p. 23). Desta forma, ela contraria a todas as
ideologias, inclusive às patriarcais, que por muito tempo enxergaram as mulheres somente
ligadas à figura materna.
Cláudia segue explicando que entendeu o que os adultos queriam que ela fizesse, ou
seja, brincar com a boneca. Mas, sua diversão com o objeto se constituía em desmontá-lo.
Esse desmembramento tinha um sentido: desejava encontrar o que tanto as meninas mais
velhas e os adultos achavam bonitos naquele objeto. Cláudia conta que os adultos eram os
principais a reprovarem essa atitude:
A gente adulta franzia a testa e fazia estardalhaço: ‘Você-não-sabe-cuidar-de-nadaEu-nunca-tive-uma-boneca-dessas-na-vida-e-não-parava-de-chorar-por-uma. Você-
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agora-tem-uma-linda-e-arrebenta-a-boneca-O-quê-que-há-com-você?’. Como era
forte a indignação deles. As lágrimas ameaçavam eliminar o distanciamento de sua
autoridade (MORRISON, 1970, p. 80).

A curiosidade, só reforçava o ódio que ela sentia, pois não encontrava a beleza que
tanto falavam que existia na boneca. Ela passa a repugnar tudo aquilo que lhe remete a ideia
de brancura, inclusive a limpeza:
[...] Eu olhava com aversão para vestidos novos antes de serem usados, exigiam um
banho odioso numa banheira de zinco galvanizado. [...] depois as toalhas ásperas e a
desagradável e humilhante ausência de sujeira. A limpeza irritante, sem imaginação.
Iam-se as marcas de tinta das pernas e do rosto, iam-se todas as minhas criações e
acúmulos do dia substituídos por arrepios. (MORRISON, 1970, p. 26).

Ao se desfazer da sujeira, Cláudia também se desfaz das recordações do dia, dos seus
verdadeiros prazeres. A limpeza parece trazer a ela a sensação de excluir suas melhores
lembranças por novas sensações que não lhe agradam. Talvez, Morrison quisesse mostrar que
quanto mais o negro se impregna de brancura ou das ideologias brancas, mas ele afastava-se
das próprias origens, das suas próprias verdades. Destruindo sua história, ao invés, de reforçála para que ela perpetue e construa uma identidade autentica para seu povo.
Cláudia alimenta esse ódio e o transfere para garotas brancas. Ela explica que desejava
fazer com todas as meninas brancas o mesmo que fazia com as bonecas, torturá-las. Sua raiva
aumenta quando percebe que as mulheres negras também são devotas das mulheres brancas.
Mas à medida que o tempo vai passando e ela não encontra respostas para tanto ódio e acha
até insignificante tal postura, é convencida a adorá-las:
Quando entendi como essa violência desinteressada era repugnante, que era
repugnante porque era desinteressada, a minha vergonha debateu-se em busca de
refúgio. O melhor esconderijo foi o amor. [...] Um pequeno passo até Shirley
Temple. Muito mais tarde aprendi adorá-la. Exatamente como aprendi a me deliciar
com limpeza, sabendo, mesmo enquanto aprendia, que mudar foi adaptar sem
melhorar (MORRISON, 1970, p. 26, grifo nosso).

Este trecho demonstra um momento de ruptura. Os valores, sobre as brancuras, são
reforçados em todos os lugares que Cláudia convive. Suas convicções, raivas ou inquietações,
não fazem mais sentindo, pois são individuais e não coletivas. Os demais pensam ao contrário
e as circunstâncias a convence a também idolatrar a brancura. Mas assume: “que mudar foi
adaptar sem melhorar” (MORRISON, 1970, p 26). Convicta, talvez mais tarde na idade
adulta, quando finalmente recuperou sua identidade, ela conclui que naquele tempo (infância)
ela sofreu mudanças, ou seja, foi vencida, adaptou-se ao discurso que dominava e convencia a
todos.
Consideramos Cláudia o álter-ego de Morrison, acreditamos que a autora também
viveu esses períodos de conflitos com sua própria identidade. Talvez, durante a infância a
autora tenha possuído as mesmas convicções que Cláudia, sobre não considerar somente o
branco bonito ou o único agraciado com a beleza verdadeira. Mas em algum momento da sua
vida esteve, momentaneamente, “anestesiada” pelos estereótipos ditados pela sociedade
dominante.
Certamente, ela conseguiu recuperar suas certezas. Morrison é uma das principais
figuras na literatura contemporânea que contribuiu e tem contribuído de forma determinante
na valorização da cultura, identidade e tradição afrodescendente americana, fazendo com que
a memória do negro não seja esquecida ou ofuscada por outras culturas.
Toni Morrison, marca sua escrita com suas vivências e, além disso, deixa transparecer
os verdadeiros conflitos que certamente ela enfrentou enquanto mulher, negra e americana.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou uma análise da obra O Olho mais azul da autora afroamericana Toni Morrison. Enfatizando, como ela trata os problemas sociais, raciais e
ideológicos enfrentados por seu povo na sociedade preconceituosa americana. Tal análise nos
mostrou como o discurso da autora na obra, estava impregnado de suas vivências e
impressões acerca da sociedade a qual pertenceu e pertence.
Morrison traz à tona através de uma linguagem realista, o descaso, a opressão e o
preconceito, vividos por negros das décadas de 30 a 40 nos Estados Unidos, e até mesmo da
época em que o livro foi escrito, por volta da década de 1960.
Refletimos sobre as críticas da autora em relação às ideologias sobre um padrão de
beleza. Mostramos o que essas ideias podem desenvolver em pessoas que não correspondem a
esses estereótipos. Como exemplo, utilizamos os personagens de Morrison, para demonstrar
sujeitos com identidades fragmentadas, sentimentos subversivos, e que estavam em constantes
conflitos interiores, e todas essas violações em suas subjetividades causadas pelas ideologias
herdadas pelo colonialismo e imperialismo.
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UMA ANÁLISE DA ESCRITA FEMINISTA DE ALICE WALKER EM
“A COR PÚRPURA”.
Danielle Gomes Mendes
Naiara Sales Araújo Santos
A exclusão social da mulher foi a principal motivação para o surgimento de movimentos políticos-culturais que
buscavam a integração da mulher à sociedade, em específico o movimento feminista. No entanto, este a princípio
abarcava somente as questões das mulheres brancas e burguesas, a negra continuava sem quem as
representassem. Esse sentimento de sujeição marcou a escrita de autoras negras americanas. Suas obras são
marcadas com críticas às ideologias opressoras que as relegaram durante séculos, inclusive as patriarcais e
sexistas. Mostram como é ser mulher e negra em um contexto de descaso e discriminação. Deste modo, este
trabalho é uma análise da obra “A cor púrpura” da autora afro-americana Alice Walker, e objetiva mostrar como
a autora critica em sua obra as ideologias opressoras que vitimaram a mulher negra por causa de sua cor e seu
sexo. A análise foi feita a partir da perspectiva da ginocrítica, vertente da crítica literária feminista defendida por
Elaine Showalter, que privilegia a mulher como escritora considerando os fatores, sociais, culturais, ideológicos
e psicológicos, bem como o contexto ao qual a escritora está inserida. Como método de pesquisa foram utilizadas
as pesquisas bibliográfica, documental e descritiva.
Palavras-chave: Literatura feminista. Alice Walker. A cor púrpura. Literatura afro-americana.

INTRODUÇÃO
O modelo grego de sociedade patriarcal, onde toda organização social se concentra na
figura masculina, e a autoridade do homem possui um caráter incontestável, influenciou a
Europa, que manteve a mesma ideologia em toda a extensão do império europeu no contexto
mundial. Thommas Bonnici afirma (2009, p. 275) que, “durante mais de 450 anos ser europeu
significava ser homem, branco e partícipe de uma sociedade que dominava o planeta. ” A
mulher, por sua vez, estava relegada a papéis secundários e era considerada a extensão do
marido (na melhor das hipóteses), quando não, ela era apenas uma exceção da sociedade, já
que era marginalizada.
Durante muitos séculos, as mulheres permaneceram confinadas em suas casas com a
exclusiva responsabilidade de promover o equilíbrio do lar e a educação dos filhos. Esta ideia
também era fortalecida pela Igreja que pregava a total dedicação da mulher à família e a
incontestável submissão ao marido, que era considerado o chefe do lar e detentor de toda e
qualquer autoridade.
Por isso, era comum que as mulheres não tivessem qualquer direito à vida pública, ou
seja, diferente dos homens, por um longo período elas não tiveram acesso à educação (a não
ser que esta educação estivesse direcionada a conhecimentos domésticos), não podiam votar,
administrar seus bens e heranças, ou escolher o percurso da própria vida. Seu sucesso pessoal
era baseado (pela sociedade e na maioria das vezes pela própria mulher) em obter um bom
casamento e em conceber filhos (geralmente vários) saudáveis.
Porém, muitas mulheres, inconformadas com todas essas privações e por possuírem
um pensamento a frente do seu tempo, contrariaram as tradições de suas épocas e procuraram
lutar de alguma forma contra as desigualdades que sempre permearam sua existência. Foram
as atitudes revolucionarias das primeiras mulheres que deram origem ao pensamento
feminista, que mais tarde, por volta dos séculos XIX e XX viria a assumir a forma de
movimento político em prol das causas femininas: o movimento feminista.
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O movimento feminista foi um dos grandes aliados das mulheres na busca por seus
direitos fundamentais e contra a exclusividade sexista. A princípio, o feminismo objetivava
integrar a mulher à sociedade, já que este grupo representava uma exceção social, ou seja,
vítimas de ideologias patriarcais e sexistas estavam destituídas de seus direitos enquanto
cidadãs, exercendo apenas os papéis que lhes eram permitidos, geralmente atrelados à família
e à procriação.
Após longas épocas de manifestos e reivindicações, o público feminino conseguiu
conquistar direitos que sempre lhes foram negados, tais como, o sufrágio, a possibilidade de
administrar seus próprios bens, o direito ao divórcio, bem como, desempenhar funções que
durante épocas estavam condicionadas somente aos homens, como a função de escritor.
Muitas mulheres se encorajaram a escrever, no entanto, como o feminismo foi um
movimento idealizado por mulheres abastadas, este contemplava somente as questões dessa
classe, qual seja, as brancas e burguesas, sendo destas as primeiras obras publicadas.
A negra por sua vez, continuou ainda por um longo período sem quem as
representassem. Deslocada duplamente por causa de seu sexo e sua cor. Foi somente em
meados do século XIX e início do século XX com o advento do estudo das teorias e do
discurso pós-colonial e a publicação de obras de autoras afro-americanas que a mulher negra
começa a atrair atenção para as suas questões.
A partir disso, começa-se também uma investigação da escrita da mulher negra, onde
nota-se que as amargas experiências deixadas pelos anos de opressão (sexual, racial, social)
marcaram definitivamente suas escritas. Percebeu-se, então, que a escrita da negra se
distinguia das composições de mulheres brancas, pois suas obras vinham marcadas por
“consciência de classe, gênero e etnia [...] reflexão da exclusão, da submissão e do silêncio
que, por tanto tempo foi imposto” (BRANDÃO; RODRIGUES, 2004, p. 285). Em outras
palavras, a mulher afro-americana deixou transparecer, através das letras, seus sentimentos em
relação a sua condição de duplamente subalterna, imposta pelas ideologias racistas e sexistas
herdadas pelo imperialismo e colonialismo.
Dentre as maiores escritoras afro-americanas, podemos destacar Alice Walker, além de
sua importância para o âmbito literário, foi fortemente engajada com o feminismo negro nos
Estados Unidos. Suas obras literárias são consideradas uma literatura de resistência e
enfrentamento às ideologias patriarcais, sexistas e racistas. O seu livro mais conhecido e
premiado é A cor púrpura (1987), que traz a história de mulheres negras que lutam para
conviver em uma sociedade machista e preconceituosa. Sua personagem principal é uma
adolescente que escreve cartas para Deus afim de que Ele possa lhe ajudar a sobreviver diante
de todos os conflitos que enfrenta, inclusive os constantes abusos sexuais que sofrem dentro
de sua própria casa.
Em um enredo chocante e realista Walker traz à tona as situações enfrentadas pelas
mulheres negras em um contexto de desigualdade e opressão. Portanto, baseados no
fundamento da ginocrítica412, este trabalho analisa a escrita feminista da autora afroamericana Alice Walker, bem como, mostra como suas vivências marcaram suas obras, em
especial, A cor púrpura (1987).
2. O MOVIMENTO FEMINISTA: UM BREVE HISTÓRICO
Quando a mulher decidiu obter sua autonomia e falar por si, marca-se o início do
desenvolvimento do pensamento feminista. Foi a partir daí que a figura feminina ganhou
maior notoriedade entre os meios acadêmicos, passando a ser considerada objeto de estudo em
várias áreas do conhecimento.
Vertente da crítica literária defendida por Elaine Showalter, que privilegia a mulher como escritora
considerando seus contextos, cultural, social, histórico e fatores psicológicos e linguísticos.
412
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Embora o pensamento feminista tenha começado a ganhar destaque nos séculos XIX e
XX, principalmente, na década de 1960, é possível notar algumas ideias feministas nos
discursos (orais e escritos) de mulheres de séculos anteriores a esses. Como exemplo,
podemos citar Mary Astell (1666 - 1731).
Mary Astell pertenceu ao século XVIII. Assim como outras mulheres desta época, não
teve acesso à educação por meio de escolas ou academias. Foi educada em casa por um tio.
Porém, este contato com o saber foi suficiente para que Astell percebesse o quanto a educação
poderia mudar a condição de inferioridade sempre atribuída às mulheres. Suas obras são
importantes registros para a literatura feminista, pois nelas a autora não só reflete sobre a
condição relegada da mulher na sociedade, mas confronta os discursos que reforçam essa
ideologia.
Em sua obra Some refletions upon marriage (Algumas reflexões sobre o casamento),
Astell (1730), chama a atenção para as injustiças e contradições existentes em torno da figura
feminina. A escritora debate sobre o paradoxo acerca do valor da mulher, principalmente
sobre os lugares ocupados por estas, ora de valor imensurável (como no âmbito familiar) ora
destituída de qualquer importância quando se tratava do contexto social ou político, onde as
mulheres eram excluídas de deveres e principalmente de direitos (ASTELL, 1730).
Da mesma forma, Astell reflete sobre a ideologia pregada pela Igreja a respeito da
submissão incontestável que a mulher deve ao marido e discorda dela, afirmando que a razão
foi distribuída de forma igual a ambos os sexos, porém, o homem em busca de poder,
apropriou-se do conhecimento e o manipulou (ASTELL, 1730).
Outra mulher pertencente ao século XVIII que também apresentou ideais feministas
foi a francesa Marie Olympe Gouges, que enviou à Assembleia Nacional em 1791 uma
declaração chamada Declaração dos direitos da mulher cidadã (Déclaration de droits de la
femme et de la citoyenne), onde buscava para as mulheres direitos iguais aos dos homens,
principalmente liberdade de expressão. Neste documento, Gouges também chama atenção
para o cumprimento dos deveres da mulher diante a sociedade, como pagamento de impostos,
punição no caso de crimes cometidos, entre outros deveres exercidos, até então,
exclusivamente por homens. Gouges (1791) procura também incentivar as mulheres a buscar
com mais vivacidade seus direitos legais e principalmente a liberdade democrática (ZOLLIN;
LÚCIA, 2009, p. 220).
Também pertencente ao século XVIII, Mary Wollstonecraft (1759 – 1797) foi uma das
precursoras do pensamento feminista. Escreveu As Reivindicações dos Direitos das Mulheres
(A Vindication of the Rights of Woman) (1790), considerado um dos mais importantes
clássicos pertencentes à literatura feminista.
Assim como Astell, Wollstonecraft via a educação como ferramenta emancipatória
para as mulheres. Na obra citada acima, ela reivindica uma educação para as mulheres capaz
de ensinar-lhes a serem donas de sua própria identidade, para que estas não continuassem
oprimidas pelos homens. Essa educação, segundo ela, também deveria tornar as mulheres,
cidadãs partícipes da sociedade. A partir dessas constatações, Mary Wollstonecraft afirmava
que as mulheres eram consideradas inferiores por não possuírem a educação adequada e por
causa disso reproduziam em seu comportamento tal ideologia.
Embora o movimento feminista só tenha adquirido sua forma política organizada na
segunda metade do século XIX, podemos considerar os feitos dessas mulheres do século
XVIII como um prenúncio ao movimento feminista, pois, como afirma Zolin:
No entanto tal presença não deve ser analisada como um fato que passa a despertar
curiosidade por estar ligado a esse momento de afirmação. Na verdade, é uma
presença que ultrapassa o pontual e o eufórico para se conjugar a todo um processo
histórico - literário. Mais importante do que as polêmicas geradas a partir do
movimento feminista são os efeitos provocados por ele em diferentes momentos
históricos. (ZOLIN, 2009, p. 217).
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Ao longo do tempo, o pensamento feminista se desenvolveu junto à luta das mulheres
por seus direitos fundamentais, desta forma, o feminismo adquiriu sua forma organizada de
movimento político em 1840, quando iniciaram nos Estados Unidos e na Inglaterra,
campanhas a favor do direito das mulheres ao voto.
Como personagens principais desse momento destacam-se, em especial, três mulheres:
Elizabeth Candy Stanton, Susan B. Anthony e Lucy Stone. Elas lideraram o movimento que
buscava os direitos de igualdade legislativa para as mulheres. A princípio, Elizabeth Candy
Stanton e Susan B. Anthony criaram a Associação nacional para o voto das mulheres
(National Woman Suffrage Association) e Lucy Stone criou a Associação americana para o
voto das mulheres (American Woman’s Suffrage Association). Por volta do ano de 1890 essas
duas organizações se uniram e formaram a Associação nacional americana para o voto das
mulheres (National American Woman’s Suffrage Association). Esta nova associação não
buscava não somente a igualdade legislativa, mas também a reforma política acerca das leis
do divórcio. O direito ao sufrágio feminino, só foi alcançado nos Estados Unidos no ano de
1920, quando outras ativistas apoiaram a causa.
O feminismo proporcionou às mulheres a possibilidade de romper com a condição de
silenciadas e inexistentes no contexto político-social. Além disso, despertou na população
feminina o desejo de ocupar novos lugares antes impossíveis de serem alcançados, como
exemplo a função de escritor, até então reservada exclusivamente para o público masculino. O
século XX contemplou o momento mais intenso do relacionamento da mulher com a escrita,
pois muitas mulheres perceberam que poderiam se expressar e reivindicar seus direitos através
das letras. A partir disso, travaram uma nova luta contra a marginalização, dessa vez na
literatura e no cânone literário, como será discutido no próximo tópico.
O direito de escrever e publicar obras de autoria feminina foi conquistado com muita
luta e determinação. Porém se considerarmos que para mulheres brancas e ricas a inserção no
meio literário não foi uma tarefa simples, para as mulheres negras, a condição de escritora foi
um desafio ainda maior, pois o preconceito não estava associado somente a questões de
gênero, mas ao fator étnico.
Mesmo com o feminismo possibilitando maiores espaços sociais para as mulheres no
século XX, outras barreiras continuavam de pé, como a discriminação e o racismo. Tomando
os Estados Unidos como cenário, as escritoras negras uniram-se aos movimentos políticosculturais promovidos pela população negra estadunidense em prol valorização da cultura
afrodescendente, o Renascimento do Harlem, foi um o principal deles. Aconteceu por volta da
década de 1920 e reuniu artistas de diversas artes que procuravam mostrar a cultura do povo
afrodescendente.
O movimento atingiu seu objetivo, conseguindo chamar a atenção não só da população
americana estadunidense, mas do mundo inteiro. O Renascimento do Harlem, permitiu que a
cultura afro atraísse novos olhares e iniciasse um novo momento de construção de um legado
cultural da população afrodescendente.
Motivada ainda por esse sentimento de busca por reconhecimento da história do povo
africano, que Alice Walker se motivou a escrever e produziu sua obra-prima A cor púrpura
(1982), a mais premiada e também a mais polêmica de suas produções. Como veremos a
seguir.
3. ALICE WALKER E A COR PÚRPURA
Alice Walker nasceu em 1944 na Geórgia, nos Estados Unidos, na cidade rural de
Eatonton. Foi durante a faculdade que ela se engajou em movimentos sociais que buscavam
os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Este fato motivou-a a mais tarde continuar a
lutar tanto pelas causas negras quanto pelos direitos das mulheres.
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Levando em consideração as vivências da autora, pode-se afirmar que estas
influenciaram de forma determinante suas composições. Algumas temáticas são recorrentes na
obra de Walker, como raça, gênero e sexismo. Apesar de a autora evidenciar sua crítica ao
patriarcalismo e a exclusividade sexista, o contexto em que suas histórias se passam reflete a
própria realidade do negro, assim como a cultura, ou seja, as obras de Walker não advogam
somente as causas femininas, mas é uma importante ferramenta de resgaste da memória do
negro ex-escravo e seus descendentes.
Dentre suas obras, destaca-se seu romance mais famoso, A cor púrpura, publicado em
1982. Em 1985 a história de A cor púrpura (1982) foi adaptada para o cinema, em um filme
dirigido pelo famoso diretor Steven Spielberg.
A cor púrpura (1982) se passa nos Estado Unidos rural, mais precisamente na Geórgia,
em meados do século XX. A história traz como protagonista Celie, uma menina negra de
quatorze anos que escreve cartas para Deus. Celie sofre constantes abusos sexuais do homem
que acredita ser seu pai e chega a engravidar duas vezes, mas o homem some com as crianças.
Após casar-se com um viúvo, Celie continua a sofrer maus-tratos do marido, ao qual ela
chama de Sr. Este tem uma amante, Shug Avery, uma cantora de Blues.
Desde que Celie vê a imagem da mulher em um cartaz pela primeira vez, fica
fascinada pela beleza de Shug. Quando a cantora fica doente, vai morar na casa do Sr. e a
partir disso, as duas começam a construir uma forte amizade. É através de Shug que Celie se
redescobre enquanto mulher e sujeito e decide enfrentar seus opressores. Após várias
descobertas sobre seu passado, inclusive que o homem que a abusava não era seu verdadeiro
pai, Celie descobre que é herdeira de algumas posses e reencontra seus filhos, que não
estavam mortos.
Em A cor púrpura (1982), Walker retrata a realidade vivida por muitas mulheres, em
meados do século XX. Subjugadas pelas ideologias patriarcais, sem voz e sem direitos, a
maioria delas (brancas e negras) sentiam-se presas às condições que lhes eram impostas pela
sociedade. Portanto esta obra possui um caráter explicitamente feminista como veremos na
análise a seguir.
4. A COR PÚRPURA: A ANÁLISE
Levando em consideração as ideias de Elaine Showealter (1985), a literatura inglesa de
escrita feminina apresenta três fases: a feminina, a feminista e a fêmea. Embora a autora
diferencie essas fases por períodos históricos, as características de cada momento estão
presentes até hoje nas obras escritas por mulheres.
Showealter (1985) relata que a fase feminina aconteceu durante o período de 1840 a
1880 e que as obras pertencentes a esse momento, geralmente, apresentavam repetições dos
modelos da escrita masculina, que seguiam as ideologias patriarcais. Já a fase feminista, ela
define como o momento em que a mulher rompe com a tradição dos modelos predominantes e
começa a criar uma escrita com características próprias. A autora marca esse período como
toda literatura de escrita feminina produzida entre 1880 a 1920. Por fim, ela chama de fase
fêmea o momento que se inicia na literatura feminina no ano de 1920 e perdura até a
atualidade, caracterizado pela busca da própria autonomia, autodescoberta e identidade. É
nessa fase que a autoconsciência da mulher alcança um novo estágio.
Embora sejam demarcadas por períodos históricos, essas fases podem estar presentes
em uma mesma obra. A cor púrpura (1982) se encaixa em duas dessas categorias: tanto na
fase feminista, visto que há um rompimento com os modelos tradicionais e, principalmente,
na fase fêmea, onde a autora parece buscar, através de sua escrita, a autoafirmação de sua
identidade e trazer à tona os conflitos que permearam tanto sua existência quanto a do seu
povo.
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A obra é narrada em primeira pessoa, em uma estrutura de cartas e diário, portanto
temos uma narradora personagem. Walker foi fiel à realidade e a sua ficção, pois não se
deteve com eufemismos e tampouco romantizou a opressão vividas pelas mulheres negras.
Logo de início, ela escancara cenas de abusos sexuais e estes abusos são vistos,
vividos e narrados pela protagonista Celie, uma adolescente negra, semianalfabeta:
Não contes a ninguém se não a Deus. Era capaz de matar a tua mãe. Meu Deus.
Tenho catorze anos. Tenho sido sempre boa rapariga. Talvez possas fazerme algum
sinal que me faça perceber o que me está a acontecer. Na primavera passada, pouco
depois de Lucius nascer, ouví-os brigar. Ele puxava-lhe por um braço e ela dizia:
- É muito cedo, Afonso, ainda não estou bem. Ele deixava-a em paz, mas na semana
seguinte, volta a puxar-lhe pelo braço [...]. (WALKER, 1982, P. 2-3)

Vemos então o primeiro conflito vivido por Celie. Percebemos que a súplica a Deus
também é um questionamento, pois ela não entende o porquê de tais coisas estarem lhe
acontecendo já que se considera “sempre uma boa rapariga”.
Por causa da pouca saúde de sua mãe, a menina passa a ser vítima de Afonso:
Ele não me disse nem uma palavra amável. Só:
- O que a tua mão não quer fazer, vais tu fazer. - E encostou-me aquela coisa à anca
e começou a mexê-la e agarrou-me a mama e metia-me a coisa por baixo e, quando
eu gritei, esganou-me e disse: - O melhor é calares o bico e começares a te
acostumar. - Mas nunca me acostumei. E agora fico indisposta cada vez que tenho
que fazer comida. A mãe anda ralada e passa a vida a olhar para mim, mas já está
mais feliz porque ele a deixa em paz. Mas está muito doente e parece que não dura
muito. (WALKER, 1982, P. 3, grifo nosso)

Este é o primeiro abuso sexual que Celie sofre. Percebemos pelo trecho em destaque
que ela ainda esperava qualquer manifestação de afeto de seu pai, pois declara,
“ele não me disse nem uma palavra amável”.
Nota-se também a pouca escolarização de Celie. No decorrer de toda a obra é possível
percebermos erros gramaticais que evidenciam mais uma vez o desejo de Walker em ser fiel a
realidade de muitas mulheres negras, que por causas das ideologias sexistas e patriarcais não
tiveram acesso a uma educação eficaz.
A narrativa se desenrola em torno de muitos acontecimentos trágicos na vida de Celie:
sua mãe morre, como fruto dos abusos que sofre a menina engravida duas vezes, mas Afonso
some com as crianças fazendo com que Celie acredite na morte das duas crianças. Após
algum tempo, é dada em casamento para um homem mais velho e viúvo, que é chamado de
Sr. Ele a violeta tanto físico como sexualmente e a obriga a cuidar da casa e de seus (muitos)
filhos, além de manter um caso com uma cantora de Blues.
Os homens da obra de Walker, sempre apresentam aspectos negativos, são violentos,
machistas, preconceituosos, o que evidencia o caráter feminista da obra. Essa é uma forte
característica das obras escritas durante esse período, como afirma Lúcia Zollin:
A crítica feminista tem mostrado que a produção literária de mulheres após a década
de 1960 tem seguido outros direcionamentos. As escritoras, partindo de suas
experiências pessoais, e não mais dos papéis sexuais atribuídos a elas pela ideologia
patriarcal, debruçam - se progressivamente sobre a sexualidade, identidade e
angústias femininas, bem como sobre outros temas especificamente femininos, como
nascimento, maternidade, estupro (ZOLIN, 2009, p. 231).

Deste modo, essas características são fortemente retratadas em A cor púrpura (1982).
Esse ressentimento em relação ao ser masculino lembra o feminismo radical pregado por
Simone de de Beavoir (1980), que pregava a divisão sexual e não de classes.
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A obra de Walker também empodera algumas de suas personagens femininas, como
Sofia, a mulher de Arpo, o filho do Sr. Ela não se intimida com a prepotência do seu sogro e
sempre enfrenta os que tentam lhe oprimir. Aqui percebemos a relação mulher-sujeito e
mulher-objeto, características abordadas na crítica literária feminista. Zolin define essa
relação como:
Categorias utilizadas para caracterizar as tintas do comportamento feminino em face
dos parâmetros estabelecidos pela sociedade patriarcal: a mulher - sujeito é marcada
pela insubordinação aos referidos paradigmas, por seu poder de decisão, dominação
e imposição; enquanto a mulher-objeto define-se pela submissão, pela resignação e
pela falta de voz. [...] (ZOLLIN, 2009, p. 219).

Enquanto Celie representa a mulher-objeto, sempre resignada e submissa, Sofia é o
oposto, a mulher- sujeito, enfrenta, luta, discute e não aceita qualquer modalidade de sujeição
aos outros, mesmo que isto custe sua integridade física, pois por adotar esse comportamento,
em muitos momentos da obra, ela se envolve em brigas com outras pessoas, chegando até a
ser presa por desacatar uma mulher branca e rica que quis lhe inferiorizar.
Walker também aborda outras relações, como a amizade, que na obra funciona como
uma ferramenta para o início do resgate identitário de Celie, pois após a amizade com a
cantora e amante do Sr., Shug Avery, ela começa a se redescobrir enquanto sujeito. É Shug
quem lhe ajuda a encontrar as cartas de Netie, a irmã que Celie acreditava estar morta.
Passado algum tempo, Celie não aceita mais continuar sendo oprimida por todos, até
que cansada da vida que leva, decide enfrentar o Sr. quando todos estão à mesa, questiona-o
pelas cartas da irmã que não lhe fora entregue:
- Vieram mais cartas? - pergunto. Ele diz: - O quê? - Bem ouviste, - digo. - Vieram
mais cartas da Nettie? - Se viessem, - diz ele, - não las dava. São as duas da mesma
laia. Um tipo tenta ser bom para ti e tu foges na cara dele. - Maldito sejas, - digo eu.
- O que queres dizer?. Digo: - Até seres bom para mim, tudo em que tocares há-de
desfazer-se. Ele ri-se. - Quem pensas que és? - pergunta. - Não podes amaldiçoar
ninguém. És preta, és pobre, és feia, és mulher. Raios te partam, não és nada. - Até
seres bom para mim, - digo, - tudo, mesmo aquilo com que sonhares, vai falhar.
Disse-lhe isto na cara, como me veio à cabeça. E parecia que vinha das árvores.
- Mas que disparates, - diz o Sr. - Se calhar não te dei porrada suficiente nesse cú. Por cada pancada que me deste hás-de sofrer a dobrar, - digo eu. E depois: - É
melhor parares com isso porque o que estou a dizer não vem só de mim. É como se
abrisse a boca e o ar entrasse e formasse palavras. - Merda, - diz ele. - Devia terte fechado à chave. E só te deixar sair para trabalhar. - A prisão que queres para mim
é onde hás-de apodrecer, - digo eu.[...] - Vou dar cabo dela! - diz o Sr. e salta para
mim. Um diabo feito de pó voou pelo alpendre entre nós, encheu a minha boca
de podridão. A podridão diz: - Tudo o que me fizeres, cairá sobre ti. (WALKER,
1982, P. 172, grifo nosso.)

Nota-se o momento em que Celie finalmente se empodera e enfrenta seus opressores.
A própria personagem parece em alguns momentos não acreditar que foi capaz de tanto. Entre
um misto de sentimentos de ódio e coragem ela atribui a atitude que tivera a outros elementos,
como nos trechos destacados, inclusive ao diabo, “um diabo feito de pó [...] encheu a minha
boca de podridão”. Esse fato, leva a uma reflexão mais profunda, pois durante toda a obra
Celie se apresenta como uma mulher espiritualizada e de fé, mas quando enfim assume uma
postura valente, acredita ter sido possuída por algo sobrenatural negativo.
Neste trecho percebe-se também o discurso patriarcal e sexista, quando o Sr. tenta
conter Celie ofendendo-a, a chama de “preta, pobre, feia e mulher”, como se cada uma dessas
características a diminuísse. Por fim declara, “não és nada”, ou seja, exatamente a ideia que o
patriarcalismo declarava contra as mulheres, considerando-as um nada, e se tratando da
mulher negra, essa exclusão se estende.
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Como declara Rachel Blau Du Plessis (1985, p. 40), “uma mulher da colônia é uma
metáfora da mulher como colônia”, ou seja, a mulher negra não possuía autonomia sobre si,
estava sempre sujeita a submissão e resignação, era privada de seus direitos e oprimida por
aqueles que se julgavam seus “donos”.
A postura de Celie, nos lembra dos apontamentos de Frantz Fanon, quando declara o
momento em que os indivíduos oprimidos pelas ideologias colonizadoras, se encorajam e
descobrem que podem enfrentar o colono:
Então o colonizado descobre que sua vida, sua respiração, as pulsações de seu
coração são as mesmas do colono. Descobre que uma pele de colono não vale mais
do que uma pele indígena. Essa descoberta introduz um abalo essencial no mundo.
Dela decorre toda a nova e revolucionária segurança do colonizado. Se, com efeito,
minha vida tem o mesmo peso que a do colono, seu olhar não me petrifica. Não
somente sua presença deixa de me intimidar como também já estou pronto para lhe
preparar tais emboscadas que dentro de pouco tempo não lhe restará outra saída
senão a fuga (FANON, 1968, p. 34).

O enredo segue e após esse momento Celie declara, “E eu volto a mim. - Sou pobre,
sou preta, posso ser feia e não sei fazer comida, - diz uma voz para tudo o que tem ouvidos. Mas estou aqui. ” (WALKER, 1982, p. 172, grifo nosso). O trecho em destaque marca enfim
o momento da afirmação identitária de Celie, que não nega os atributos que lhe são
imputados, e não somente se reconhece como sujeito, mas também se impõe para que os
outros a reconheçam.
“Estou aqui”, é a materialização da “descoberta” descrita por Fanon (1968) (no trecho
acima) que produziu o “abalo essencial no mundo” de Celie. Esta finalmente reconhece que é
agente de sua própria história e não aceita mais nenhuma modalidade de dominação.
Walker decide dar um fim otimista à Celie. Ela se torna uma mulher de posse.
Descobre que Afonso não era seu pai biológico e que é herdeira de uma pequena fortuna
deixada por seu verdadeiro pai. Também reencontra seus filhos que foram criados por sua
irmã Netie. Celie perdoa seus opressores e muda sua visão de mundo, aprende a lidar com
seus conflitos e com o mundo do qual faz parte. Por fim Celie declara:
Toda a gente se ri e lhe impinge mais comida. Sinto-me um pouco estranha em
relação aos meus filhos. Por um lado, cresceram. E vejo que pensam que eu e a
Nettie e a Shug e o Albert e o Samuel e o Harpo e a Sofia e o Jack e a Odessa somos
velhos e não sabem muito bem o que vai acontecer. Mas eu não acho que a gente
se sinta nada velha. E estamos tão felizes. De fato, acho que é agora que nos
sentimos mais novos. AMÉM! (WALKER, 1982, p. 239)

Celie define seu estado como feliz, e o trecho em destaque mostra que apesar de o
tempo ter passado para todos, eles sentem-se jovens outra vez, pois agora que começaram a
viver de verdade, cada um deles, sem o peso da opressão que carregavam sobre si,
principalmente Celie.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os longos séculos de opressão e exclusão social, despertou nas mulheres o desejo de
ocuparem novos lugares tanto na sociedade quanto em suas próprias histórias. As
reivindicações, manifestos e movimentos, não buscavam somente seus direitos civis, políticos,
sociais, mas também uma autonomia identitária e o reconhecimento da figura feminina como
um indivíduo dotado das mesmas capacidades dos homens.
O movimento feminista foi responsável por grande parte das conquistas dos direitos
fundamentais das mulheres e também da possibilidade de ocupar qualquer lugar que antes lhes
eram negados pelo simples fato de serem mulheres. A literatura foi uma dessas grandes
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conquistas que mais tarde veio a se tornar também uma das aliadas na busca pela igualdade de
gêneros e luta contra a exclusividade sexistas.
Entendemos que Alice Walker também considerava a escrita libertadora, não só por
utilizá-la em suas lutas feministas, mas por que em sua obra-prima, a personagem Celie
utiliza-se da escrita para aliviar suas angústias e fazer suas preces. Ao escrever ela conversa
com Deus, com sua irmã e consigo mesma, assim suas cartas diárias são um canal de fuga da
realidade e de evasão de seus sentimentos.
Além de uma literatura de resistência, denúncia e crítica ao descaso vivido pelo povo
negro americano, acreditamos que A cor púrpura (1982) também expressa um desejo da
autora. Nos aventuramos a afirmar que Alice Walker decidiu por um final feliz à
menina/mulher Celie e aos outros personagens, pois esta era sua aspiração para o povo
afrodescendente, em especial, para as mulheres negras americanas, que embora carregando
amargas experiências em suas histórias, não deveriam se conformar com qualquer subjugação
que lhes impusessem, mas ao contrário, deveriam lutar contra as opressões e se tornarem
senhoras de seus próprios destinos.
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O SUBGÊNERO “HARD-BOILED” DO ROMANCE POLICIAL E UM
CONCEITO DE INDÚSTRIA CULTURAL EM “A” DE ÁLIBI, DE SUE
GRAFTON
Jéssica Borges de Castro1
Vanessa de Carvalho Santos2
Orientador: Prof. Dr. Wander Nunes Frota3
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
E por que o assassinato? O mistério central de uma história de detetive não precisa
de fato envolver uma morte violenta, mas o assassinato continua sendo o crime
supremo e traz um peso atávico de repugnância, fascinação e medo. É provável que
os leitores fiquem mais interessados em saber qual herdeiro batizou com arsênico o
chocolate noturno de tia Ellie do que em quem roubou seu colar de diamantes
enquanto ela estava tranquilamente de férias em Bournemouth (JAMES, 2009, p.
17-18).

Concebido ao longo das décadas de 1930 e 1940 por dois teóricos da Escola
deFrankfurt (Th. W. Adorno e M. Horkheimer), o termo “indústria cultural” expressa, entre
outras peculiaridades, os métodos de controle utilizados pelos chamados meios de
comunicação de massa – os media – para induzir o público ao consumo de itens culturais de
gosto supostamente duvidoso (em oposição à arte erudita, digamos assim), para destarte
conseguir moldar os hábitos (de leitura, de audição etc) ao sabor de suas prerrogativas. Com a
popularização do romance policial na Europa, no final do século XIX, através de folhetins em
periódicos dirigidos aos consumidores de baixa renda, esse tipo de literatura foi disseminado
para o resto do mundo e, durante sua Era de Ouro, comumente datada como o período entre
guerras, parte das narrativas pertencentes ao subgênero supramencionado alcançou
rapidamente a condição de best-seller. Dessa forma, gradativamente, o romance policial foi se
transformando em um nicho bastante atrativo no e para o mercado editorial.
Anos após este boom do romance policial, a autora estadunidense Sue Grafton, já no
início dos anos 1980, teve sua estreia com a obra “A” de Álibi, porém, com um estilo
divergente do encontrado no romance policial tradicional. A autora criou uma narrativa
característica do subgênero policial “hard-boiled”, com presença ativa de violência e
erotismo, traços, até então, predominantemente utilizados por autores do sexo masculino
como, o também estadunidense, Samuel Dashiell Hammett, um dos precursores da literatura
noire e o responsável pela gênese desse subgênero no início do século XX.
Posto isto, e através dos conceitos e ideias que serão discutidos ao longo deste estudo,
objetiva-se investigar a influência da indústria cultural na construção da obra supracitada, de
1
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Sue Grafton, tendo em vista a ligação direta do mercado editorial nos Estados Unidos, no
período em que o romance foi publicado, com esta forma de produção em massa de itens
culturais.
2 O CONCEITO DE INDÚSTRIA CULTURAL EM ADORNO E HORKHEIMER
A constituição histórica do massivo, mais que a degradação da cultura pelos meios,
acha-se ligada ao longo e lento processo de gestação do mercado, do Estado e da
cultura nacionais, e aos dispositivos que nesse processo fizeram a memória popular
entrar em cumplicidade com o imaginário de massa (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.
138).

O termo “indústria cultural” foi utilizado pela primeira vez no livro Dialética do
Esclarecimento (1947), elaborado pelos teóricos alemães da Frankfurter Schule, Theodor
Adorno e Max Horkheimer, que, durante seus anos de exílio nos Estados Unidos, ao longo das
décadas de 1930 e 1940, perceberam que a realidade estadunidense diferia significativamente
da vivenciada por eles na Alemanha daquela época, marcada pelo início do regime nazista.
Eles se depararam com um capitalismo avançado, com uma indústria cinematográfica já
consolidada na Califórnia (Hollywood) e com o desenvolvimento de meios de comunicação
como o rádio no âmbito social e mercadológico. A partir daí, com o objetivo de compreender
melhor esse cenário, Adorno passou a se dedicar ao estudo dos media estadunidenses na
forma como os mesmos eram utilizados para induzir a massa ao consumo padronizado de
itens culturais.
Dentre os tópicos explorados no âmbito do estudo supramencionado, merecem
destaque aqui, a questão da produção em série da arte, transformando-a em produtos da
indústria cultural, e da uniformização do consumo desses produtos. Walter Benjamin, teórico
alemão associado à Escola de Frankfurt, já havia contribuído em meados de 1936, através do
ensaio intitulado “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, com estudos sobre
as tendências do desenvolvimento da arte sob as condições de produção da época.
Para ilustrar essa ideia, Benjamin (2012) utiliza como exemplo as produções
cinematográficas. Segundo ele, essas seriam tão caras que um indivíduo com condições
financeiras para adquirir um quadro, já não poderia pagar por um filme. Era, então, preciso
aplicar a estas obras a técnica da reprodutibilidade para que se efetivasse sua difusão em
massa. Assim, cada pessoa, ao comprar o ingresso para ver um filme, estaria contribuindo
para cobrir as despesas e gerar lucros a quem o produziu. Anteriormente, no entanto, o teórico
nos adverte sobre a perda da “aura” da obra de arte, quando essa é submetida à técnica de
reprodutibilidade, visto que, tal procedimento “destaca o reproduzido da esfera da tradição” e
“na medida em que multiplica a reprodução, coloca no lugar de sua ocorrência única sua
ocorrência em massa” (BENJAMIN, 2012, p. 23), fazendo assim com que a obra perca sua
autenticidade.
Sendo Benjamin parceiro de Adorno e de Horkheimer em estudos e discussões
teórico-filosóficas, suas ideias acabaram por influenciar diretamente o florescer da teoria
crítica radical feita pelos dois teóricos alemães acerca da “indústria cultural”. Segundo
Martín-Barbero (2001, p. 76), em um breve resumo sobre o desenvolvimento dessas críticas,
Adorno e Horkheimer afirmavam, entre outras coisas, que “reduzida à cultura”, a arte se
tornaria “acessível ao povo como os parques”, “oferecida ao desfrute de todos, introduzida na
vida como um objeto a mais, dessublimado”. E essa “degradação da arte em indústria de
diversão” a transformaria em um instrumento de controle das massas, através do despertar das
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suas emoções, em detrimento da função primeva da “verdadeira arte”, o despertar da
comoção.
Aliada a essa “indústria de diversão”, está a necessidade de uniformização do
consumo. Entretanto, vale salientar primeiramente, como se deu o surgimento do consumo de
massa e a esse respeito Martín-Barbero explica:
Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram numa era de
extraordinária prosperidade econômica, os “alegres anos 20”. A combinação de
progresso tecnológico com abundância de créditos possibilitou a produção massiva
de uma boa quantidade de utensílios, barateando seu custo e abrindo às massas as
comportas do consumo, inaugurando o “consumo de massa”. O consumo requerido
pela nova estrutura de produção, contudo, não era um hábito social; pelo contrário:
enfrentava-se então a mentalidade de massas só recentemente urbanizadas, para as
quais a tendência inicial era para a poupança. Para o “sistema” era indispensável
educar as massas para o consumo. [...] Mesmo tendo eclodido poucos anos depois a
crise de 1929 e mais tarde a Segunda Guerra Mundial, tornando-se o consumo uma
prática generalizada só a partir dos anos 1950, ele seria desde então um ingredientechave do estilo de vida e da cultura de massa norte-americanos (MARTÍNBARBERO, 2001, p. 204-205).

Tal educação para o consumo, entretanto, não se deu de forma simples. Além da necessidade
de romper coma tendência para a poupança vigente na sociedade daquela época, se mostrou
necessária a criação de uma unidade nacional que permitisse ao país a obtenção de bases
comuns, gerando, posteriormente, a uniformização dos desejos e “necessidades” da sociedade,
e consequentemente educando-a para um consumo uniformizado e em larga escala.
Neste cenário, o cinema, o rádio e a televisão se apresentaram como instrumentos
indispensáveis à constituição desta unidade. O primeiro, por exemplo, será o responsável por
dar voz à “identidade nacional”. “As pessoas vão ao cinema para se ver, numa sequência de
imagens que mais do que argumentos lhes entrega gestos, rostos, modos de falar e caminhar,
paisagens, cores. Ao permitir que o povo se veja, o cinema o nacionaliza” (MARTÍNBARBERO, 2001, p. 244). Já nos casos do rádio e da TV, haverá uma tendência, segundo o
mesmo autor (2001, p. 262), para a constituição de discursos que falem ao máximo de pessoas
e que, por sua vez, deverão “reduzir as diferenças ao mínimo de esforço decodificador”,
“chocando minimamente os preconceitos socioculturais da maioria”.
A posteriori, esses mesmos canais foram utilizados para uniformizar e induzir o
consumo de itens culturais, como bem observaram Adorno e Horkheimer. Através do
processo de persuasão e da publicidade, realizada de forma direta e indireta pelos meios de
comunicação, o consumo se converteu em elemento da “cultura” e em “necessidade” da
sociedade em geral. E nesse contexto, encontra-se o romance policial como objeto de
consumo, enquanto Literatura “de massa”, visto que, segundo Sodré (1988, p. 64), o
desenvolvimento do romance policial nos Estados Unidos teve “como pressuposto uma
indústria editorial implantada num mercado constituído por um público amplamente
alfabetizado e ajustado ao consumo”.
3 O MERCADO EDITORIAL: ALTA E BAIXA LITERATURA
Simplesmente digo que toda e qualquer leitura por prazer é uma fuga, seja ela grego,
matemática, astronomia, Benedetto Croce ou The Diary of the Forgotten Man. Dizer
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o contrário é ser um esnobe intelectual e um adolescente na arte de viver
(CHANDLER, 1997, p. 404).

Vale aqui neste momento, refletir acerca da posição ocupada pela Literatura “de
massa” no contexto do mercado editorial do século XX. É patente que no âmbito do mesmo e
entre os grandes críticos literários, pratica-se uma divisão de valor das obras que se
apresentam ao público para serem consumidas. Esta categorização de importância faz com
que a literatura se encontre fragmentada em dois segmentos, o da alta e da baixa Literatura. A
primeira pode ser encontrada sob os pedestais moldados da crítica especializada, já a segunda,
nas prateleiras de best-sellers de qualquer livraria. Abreu (2016, p. 81) explica que a definição
de (alta) Literatura como “conjunto de textos capazes de tornar as pessoas melhores” estaria
relacionada a uma depreciação à cultura de massa, a qual, “em vez de humanizar, alienaria, ao
nos fazer esquecer os problemas do cotidiano, fugindo deles por meio do sonho e da fantasia”.
A autora ainda adiciona que, na visão de alguns críticos literários,
saímos da leitura de um desses textos da mesma forma como entramos, pois eles não
nos forçam a pensar, limitando-se a “re-afirmar” nossas crenças e a nos fazer
acreditar na solução exterior dos problemas. Essas histórias são uma válvula de
escape para as frustrações do dia-a-dia, levando o leitor para um lugar onde todas as
suas expectativas se cumprem sem que ele deva fazer nenhum esforço para isso
(ABREU, 2006, p. 82).

Para Chandler (1997, p. 404), expressões como “literatura de caráter artístico” – alta
literatura – e “literatura de fuga da realidade” – baixa literatura – não passam de jargões dos
críticos literários, i.e, um “uso de palavras abstratas como se elas tivessem significados
absolutos”. O mesmo adiciona que,
tudo o que é escrito com vitalidade expressa essa vitalidade: não há sujeitos
desinteressantes. O que há são mentes desinteressantes. Todos os homens que leem
fogem de algo e se refugiam naquilo que está implícito na página impressa; pode-se
questionar a qualidade do sonho, mas sua libertação tornou-se uma necessidade
funcional. Todos os homens precisam fugir às vezes do ritmo mortal de seus
pensamentos privados. Isto é parte integrante do processo de vida entre os seres
pensantes (CHANDLER, 1997, p. 404).

Já para Sodré (1988, p. 6) a diferença entre essas duas formas de Literatura existe
porque aquela considerada como ínfima não possui nenhum suporte acadêmico ou escolar. O
que estimula sua produção é a lei da oferta e procura oriunda do mercado. Para ele, o
contraste “das regras de produção e consumo faz com que cada uma dessas Literaturas gere
efeitos ideológicos diferentes”. Mas, ao mesmo tempo, o autor nos adverte sobre a questão de
que “o circuito ideológico de uma obra não se perfaz apenas em sua produção, mas inclui
necessariamente o consumo. Em outras palavras, para ser “artística”, ou “culta”, ou “elevada”,
uma obra deve também ser reconhecida como tal” (SODRÉ, 1998, p. 6).
Em suma, o que se pode inferir é que, são várias as visões acerca dessas classificações
e não há ainda, mesmo entre os grandes teóricos da Literatura, um consenso sobre essa
questão tão polêmica. E a esse respeito, Campos (1992, p. 13) esclarece que os diversos
conceitos acerca da Literatura e os juízos deles decorrentes simplesmente “refletem a
ideologia dominante” em um determinado contexto histórico-social. Assim há inúmeros
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conceitos de Literatura incluídos em diferentes contextos; alguns questionáveis, outros
bastante imprecisos e todos discutíveis. Dessa forma, no contexto sócio-histórico do presente
estudo, será levada em consideração a concepção de Literatura “de massa”, ou baixa
literatura, como “todo tipo de narrativa produzida a partir de uma intenção industrial de
atingir um público muito amplo” (SODRÉ, 1988, p. 75). E um dos gêneros mais expressivos
nesse âmbito durante o século XX foi, sem dúvida, o romance policial, que se tornou um dos
nichos mais atrativos e rentáveis do mercado editorial daí em diante.
4 O ROMANCE POLICIAL
O romance policial, mais do que qualquer outro gênero, presta-se a uma vasta
difusão, por razões evidentes: é, por assim dizer, organizado para provocar, no
leitor, curiosidade e tensão. Provoca, portanto, uma poderosa distração. Ora, a
distração é algo que pode ser objeto de comércio. [...] Popular e refinado, o romance
policial é capaz de interessar a um imenso público. A oferta segue naturalmente a
demanda; a edição equipa-se para produzir cada vez mais e vê-se nascer uma
verdadeira indústria do livro policial (BOILEAU; NARCEJAC, 1991, p. 85).

No âmbito dos estudos acerca do romance policial, enfatiza-se a ideia de que o gênero
tenha surgido através de Edgar Allan Poe com o conto The Murders in the Rue Morgue. No
entanto, Boileau; Narcejac (1991) advertem sobre esta tentativa errônea de explicar o
romance policial por sua história, visto que na verdade o que houve foi uma tomada de
consciência sobre a existência de um novo gênero. Eles explicam que:
o primitivo que inventou a roda, o anzol, a alavanca, não sabia que pensava
corretamente. Foi preciso esperar Aristóteles para ter uma lógica, Descartes para ter
um método, Claude Bernard para ter uma epistemologia. Não há uma história da
consciência, mas uma história da tomada de consciência. Foi preciso muito tempo
para que se compreendesse o que é uma investigação, quando a investigação é o
passo mais natural do espírito humano. Os historiadores tomaram por uma gênese o
que, em suma, era apenas uma explicitação (BOILEAU; NARCEJAC, 1991, p. 12).

Os autores explicam ainda que o romance policial foi tomando forma ao longo de um
processo envolvendo condições que favoreceram a constituição do gênero. A primeira delas
seria, segundo Boileau; Narcejac (1991), a partir de uma análise de Francis Lacassin em seu
livro Mythologie du roman policier, o aparecimento de uma civilização urbana,
industrializada, circundada por desigualdades sociais. A segunda está relacionada ao
desenvolvimento de uma polícia política, pois servia estritamente aos interesses de quem a
comandava. A terceira, diz respeito ao surgimento de um público, graças ao rápido
desenvolvimento dos jornais:
É a grande imprensa que criou o “fato do dia”, e o fato do dia, se é em geral apenas
um drama banal (incêndio, acidente etc), é também, bastante frequentemente, o
relato de um crime misterioso [...] E esse gênero de relato provoca um prazer
intenso: encanto do mistério, emoção produzida pelo espetáculo da infelicidade,
desejo de justiça etc. É o momento em que nasce o folhetim, que põe ao alcance do
maior número de pessoas, as sombrias tragédias de ressurgimento do teatro
romântico. Desde então, o romance policial pertence à atmosfera da época. Suas
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personagens estão no lugar. Só resta tornar evidente o vínculo que as reúne, isto é, a
investigação (BOILEAU; NARCEJAC, 1991, p. 15-16).

Essa última ganha sustentação através do desenvolvimento da ciência positiva, aquela
que “visa descobrir as leis que regem os fenômenos”, pois, a partir daí, o crime deve ser
totalmente explicado, visto que o homem pode ser então completamente decifrável. Dessa
forma, “o cientista, transformado em detetive, não se deixará mais prender pelas aparências,
mas, armado de lógica a serviço da observação, remontará dos efeitos às causas, deduzirá das
causas novos efeitos e, pouco a pouco, prenderá o culpado em uma rede de provas”
(BOILEAU; NARCEJAC, 1991, p. 18). Tal ideia foi bastante explorada, por exemplo, nas
investigações do célebre detetive Sherlock Homes, criado por Arthur Conan Doyle, que
desenvolveu os métodos detetivescos do personagem tendo como inspiração seu professor de
medicina, o escocês Joseph Bell, que utilizava a ciência e a lógica para fazer deduções acerca
da vida e dos hábitos de qualquer estranho que ele observasse.
E por ter de ser guiado por essa lógica, o gênero precisa assumir diferentes formas,
mas sempre dentro de uma mesma sistematização, como explicam Boileau; Narcejac (1991, p.
88), ao afirmarem que “o romance policial, porque se propõe ir do imaginário ao racional por
meio da lógica, impõe-se a si mesmo limites que não pode transpor”, i.e, “é uma macieira que
dá diferentes variedades de frutas, mas sempre são maçãs”. Tais diferentes formas referem-se,
obviamente, às subdivisões do gênero criadas para abarcar as características do período em
que cada obra é publicada, visto que narrativa de romance policial que se preza é quase
sempre contemporânea ao seu tempo. Dentre estas subdivisões, encontra-se o “hard-boiled”.
5 O SUBGÊNERO “HARD-BOILED” DO ROMANCE POLICIAL
As histórias de Hammett não são sobre a restauração da ordem moral, nem se
passam num mundo em que o problema do mal possa ser resolvido com as
celulazinhas cinzentas de Poirot ou os sermões domésticos de miss Marple, um
mundo tão inofensivo quanto arranjos de flores (JAMES, 2012, p. 77).

O termo “hard-boiled”, segundo Scaggs (2005), emergiu para descrever o herói de
uma forma de romance policial desenvolvido nos Estados Unidos durante o período entre
guerras. Essa nova abordagem do gênero veio a se tornar conhecida nos Estados Unidos como
“escola de durões”. O herói de tais aventuras não se assemelhava aos quiçá mais conhecidos
detetives britânicos, pois, ao atravessar o oceano em direção aos Estados Unidos, o gênero
detetivesco adotou as características vivenciadas naquele território.
James (2012) explica que tais narrativas mostravam e abordavam os problemas
presentes naquela sociedade durante os anos de suas publicações, que exploravam temáticas
como a corrupção, a violência, o desrespeito às leis e o controle de grupos de gângsters que,
inúmeras vezes, eram vistos como heróis folclóricos. Esse detetive que se encontra no
subgênero “hard-boiled” foi moldado para enfrentar todos estes elementos, pois os clássicos
investigadores no subgênero locked-room mystery não conseguiriam lidar com tais
características.
Como esclarece Scaggs (2005), é o investigador Race Williams, criado pelo autor
estadunidense Carroll John Daly, que é reconhecido por ser o primeiro detetive do subgênero
“hard-boiled”. Mas foi o também estadunidense Dashiell Hammett que estabeleceu as
principais características do “hard-boiled”; suas produções abordavam o perigoso ambiente
urbano, a violência frequente e os diálogos das ruas. Ambos os autores iniciaram suas
respectivas carreiras publicando em pulp magazines, revistas que, assim como os antigos
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folhetins, eram consumidas por um público leitor de baixa renda e publicadas em capítulos
seriados. Para exemplificar a importância dessas revistas no âmbito cultural, além de nomes
consagrados do romance policial, as pulps também trouxeram para a cultura popular
personagens aclamados, tais como Zorro e Tarzan.
Smith (2006) elucida que, algumas vezes, o “hard-boiled” encontrado nessas revistas e
o “hard-boiled” publicado em forma de livro, tratavam-se da mesma ficção:
Muitos romances detetivescos de hard-boiled foram reimpressões minimamente
editadas de seriados [publicados] em pulp magazines. Os fãs dos romances de
Raymond Chandler terão uma sensação perturbadora de déjà vu ao lerem sua pulp
fiction, desde os personagens, os enredos, páginas inteiras de diálogos nos romances
eram canibalizadas da pulp fiction que ele havia publicado em Black Mask e
Detective Fiction Weekly (SMITH, 2006, p. 25-26. Tradução nossa).4

Ou seja, caso determinada edição da revista tivesse um número elevado de vendas, sua versão
no formato de livro possuía poucas alterações – até mesmo para que os elementos
constitutivos responsáveis por seu grande consumo permanecessem.
Sobre o mercado editorial de periódicos desse período, Smith (2006) explica que era
comum as editoras de revistas pesquisarem a preferência dos consumidores com status mais
elevado - não necessariamente os mais ricos, mas os com uma renda suficiente para serem
considerados como parte da classe média – e as respostas obtidas através dessas pesquisas
acabavam por influenciar diretamente as publicações. Contudo, essa técnica era aplicada a
todas as formas de revista, exceto as pulp magazines, isso porque seus editores não
acreditavam que elas poderiam se transformar em produtos de alcance nacional. Sabemos hoje
que esta crença era equivocada, pois eram especificamente suas peculiaridades que atraiam
ainda mais leitores, tanto para os romances, quanto para as revistas.
Ao compararmos as narrativas do “hard-boiled” com a forma clássica do romance
policial, notamos, como cita Scaggs (2005), que o subgênero, tradicionalmente, não traz o uso
de dois elementos característicos do gênero: a razão e a lógica. Ao invés disso, os autores se
concentram em adicionar, no interior de suas narrativas, detalhes que lhes deem uma
atmosfera violenta e traiçoeira. É devido a isso, e também ao fato de o subgênero acomodar
mudanças socioculturais ocorridas ao longo dos anos, que o “hard-boiled”, diferentemente do
romance policial clássico, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, possuindo novas
publicações até os dias de hoje.
6 UMA ANÁLISE EM “A” DE ÁLIBI, DE SUE GRAFTON
Meu nome é Kinsey Millhone. Sou detetive particular, licenciada pelo Estado da
Califórnia. Tenho 32 anos de idade, divorciei-me duas vezes, não tenho filhos.
Anteontem matei alguém e esse fato não me sai da cabeça. Sou boa gente e tenho um
bocado de amigos. Meu apartamento é pequeno, mas gosto de viver em lugares
4

“Many hard-boiled detective novels were minimally edited reprints of serials from pulp magazines. Fans of
Raymond Chandler’s novels will have a disturbing sense of déjà vu when they read his pulp fiction, since the
characters, the plots, and whole pages of dialogue in the novels were cannibalized from the pulp fiction he had
published in Black Mask and Detective Fiction Weekly”.
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apertados. Morei em trailers durante a maior parte da minha vida, mas, nos últimos
tempos, eles têm ficado refinados demais para meu gosto, de modo que moro num
apartamento de cômodo único, uma “solteirete” (GRAFTON, 1993, p. 9).

“A” de álibi é o romance de estreia da escritora estadunidense Sue Grafton e a
primeira obra da coleção intitulada The Alphabet Series. Na narrativa, que se passa na década
de 1980 na cidade fictícia de Santa Teresa, no estado da Califórnia, Kinsey Millhone
apresenta-se ao público como uma detetive particular de 32 anos, recentemente contratada
para investigar a morte de um importante advogado de divórcios, oito anos após o
acontecimento do crime. A obra foi publicada em uma época em que a indústria cultural já
havia se consolidado e o subgênero “hard-boiled” ainda estava em alta, devido principalmente
à atmosfera bélica vivenciada pela sociedade americana através das guerras em curso no
século XX.
A autora foi uma das pioneiras, dentro do “hard-boiled”, juntamente com a também
estadunidense Sara Paretsky, na adoção de uma mulher como detetive nas narrativas do
subgênero. Tal escolha, na nossa visão, justifica-se em parte pela luta por igualdade de
gêneros, ao transformar a personagem feminina, comumente retratada por um papel
secundário, numa protagonista, tendo em vista a predominância do sexo masculino nas
narrativas produzidas até então. Percebemos que, ao dar vida a uma heroína do sexo feminino,
a autora trouxe para o gênero uma nova roupagem.
São nítidos que os métodos detetivescos desempenhados por ela estão diretamente
relacionados à sua natureza feminina, a qual, embora atuando em um cenário que até então
censurava a ação destemida de uma mulher, se utiliza, neste momento, desses artifícios para
aproximar-se, especialmente, de outras personagens do mesmo gênero. Dentre as ações
constatadas, podemos exemplificar a conjectura mencionada, com o encontro de Kinsey
Millhone com a secretária de um de seus suspeitos, o advogado Charlie Scorsoni, quando a
mesma descreve:
A secretária parecia estar com 70 e poucos anos e pensei que talvez fosse cedida por
empréstimo de alguma clínica geriátrica. Magra e energética, usava cabelos
ondulados no estilo década de 20 e óculos “moderninhos”, com enfeites de asas de
borboleta na parte inferior do encaixe das lentes. Estava enfiada numa saia de lã e
suéter de cor malva clara, uma obra-prima de pontos, nós e apliques, que ela mesma
devia ter tricotado. Logo nos tornamos amigas quando reconheci os detalhes acima
mencionados – tendo minha tia me educado num regime dessas prendas todas – e em
seguida estávamos nos tratando pelo primeiro nome. Chamava-se Rute, material
bíblico de primeira (GRAFTON, 1993, p. 34).

Dessa forma, acreditamos que a detetive comprova, com o sucesso de sua
investigação, que essas suas habilidades adicionais dentro da profissão, são ainda mais
efetivas do que as antes utilizadas por detetives homens. Investigadores que, com algumas
exceções, somente obtiam informações disponibilizadas por personagens do sexo oposto, ao
utilizar o poder de atração física como sua principal ferramenta. Kinsey rejeita, durante toda a
narrativa, tais técnicas empregadas por seus colegas de profissão, talvez, tentando transmitir
assim, a mensagem de que esses métodos são dispensáveis para alcançar a solução do
mistério.
Embora não como tática criada pela detetive, também encontramos relações amorosas
presentes na narrativa em questão. Neste caso, é Scorsoni, personagem supracitado, que se
aproxima da heroína tendo em vista mudar o curso das investigações. O nível de
envolvimento entre ambos não contribui para o fracasso das averiguações, mas esse Eros
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abordado no romance “A” de álibi e o sentimento de trapaça envolvido neste contexto, criam
uma empatia do leitor para com a detetive, que, por inúmeras vezes, compartilha suas
frustrações acerca desse envolvimento, no decorrer da história.
A preferência pelo estado da Califórnia como ambientação para a narrativa, também a
nosso ver, não parece ter sido por acaso, tendo em vista o fato de tal preferência ter sido feita
inúmeras vezes por autores de “hard-boiled” anteriores a (e mesmo contemporâneos de) Sue
Grafton. Segundo Scaggs (2005), essa vasta utilização era explicada devido à ideia que se
tinha de que a Califórnia era a terra prometida por estar ligada diretamente à corrida do ouro,
à exploração comercial de petróleo e ao desenvolvimento da indústria cinematográfica.
Outro ponto interessante que analisamos aqui é a forma como a autora estruturou a
investigação em “A” de álibi. Sue Grafton recorreu às regras do fair-play, criadas no final dos
anos 1920 por autores de romance policial, em sua grande maioria, pertencentes à Era de
Ouro do gênero. Tais regras têm por objetivo permitir ao leitor participar da investigação ao
estar em contato com os mesmos dados obtidos pela detetive. Para criar tal possibilidade,
Grafton recorreu à narração em primeira pessoa fazendo assim com que o leitor estivesse a
par de todas as informações a partir do ponto de vista da protagonista, a detetive Millhone.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mercadorias culturais da indústria se orientam [...] segundo o princípio de sua
comercialização e não segundo o seu próprio conteúdo e sua figuração adequada.
Toda a práxis da indústria cultural transfere, sem mais, a motivação do lucro às
criações espirituais. A partir do momento em que essas mercadorias asseguram a
vida de seus produtores no mercado, elas já estão contaminadas por essa motivação
(ADORNO, 1977, p. 289).

Após todo o trabalho de fundamentação teórica e análise, foi possível perceber uma
clara influência da lógica que movimenta a indústria cultural na constituição e publicação da
obra “A” de álibi, de Sue Grafton. Primeiramente, citamos o fato de a obra encontrar-se
dentro de um gênero, consagrado no mercado editorial do século XX, como o romance
policial e, por conseguinte, pelo fato de ser composta de elementos característicos do
subgênero “hard-boiled” que possibilitam a exploração, de forma significante, do que há no
submundo de todas as grandes cidades, como por exemplo, crimes violentos, e que estavam
em alta no período de publicação da obra.
A opção por elaborar e organizar seus livros dentro de uma série composta por obras
do mesmo estilo, sendo “A” de álibi o pioneiro da mesma, também nos indica uma escolha
pensada da autora e de seus editores tendo em vista o mercado consumidor, por se tratar
aparentemente de uma estratégia de venda. Isso porque, ao serem apresentados à uma obra
que pelo título e pela própria narrativa induzem à uma ideia de continuação, os consumidores
provavelmente sentirão a necessidade de obter os romances posteriores, pois, buscarão
encontrar o desfecho de personagens, com os quais já criaram algum vínculo ao longo da
primeira narrativa.
Outro elemento que acreditamos ter um papel influenciador no que tange ao volume
de vendas da obra supracitada é a questão da representação de gênero. Sabe-se que a grande
maioria dos leitores do romance policial é do sexo feminino, apesar de geralmente se ter uma
ideia contrária, devido, talvez, à predominância dentro do gênero, de elementos considerados
pertencentes ao universo masculino. Sue Grafton, ao apresentar uma figura feminina, não
mais como uma personagem secundária, mas como uma heroína com várias qualidades e
habilidades, e capaz de atuar em um contexto completamente dominado por homens, foge do
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que vinha sendo apresentado já a algum tempo dentro do gênero – ou seja, histórias com
detetives homens como protagonistas em contato com personagens femininas, totalmente
submissas.
E, por último, mas não menos importante, podemos destacar a relevante presença do
fair-play, utilizado para possibilitar ao leitor a sensação de fazer parte da história ao permitirlhe criar as próprias deduções e conclusões acerca da narrativa, tendo em vista o fato de ele
estar em posse das mesmas informações obtidas pela detetive, e, portanto, em posição de
igualdade em relação à ela. Acreditamos que esse e todos os elementos anteriormente citados,
foram escolhidos obedecendo a uma lógica de mercado e também ao principal objetivo da
indústria cultural que é atrair e alcançar o maior número possível de leitores e,
consequentemente, atingir os melhores resultados em vendas e lucro.
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TREE OF FICTION:
ARBOREAL ANALOGIES AND ACADEMIC IMAGINATION
Andrew Cutting
1. INTRODUCTION
What kinds of academic knowledge about fiction can we claim today in an era defined
by information and scientific specialism? What roles are left for imagination and memory in
our peculiar vocation as scholars drawn to study literature and other narrative arts? What long
view of the novel, its ancestors and relatives, is appropriate for us to hold in our late-modern
or post-modern period? I will explore these questions through a single image, that of a Tree of
Fiction. This image will initially appear simple but from it will unfold quite a wide-ranging
argument.
Let us imagine together a Tree of Fiction, growing among us as if we are gathered
beneath its spreading, shady branches. This imaginary tree has its roots growing into the
earth; these represent the prehistory of oral storytelling and myth, stretching far down into the
buried past of humankind. Where the base of the trunk emerges above the ground, that is what
in Europe we now commonly call epic, and also holy scripture, formed by the various
civilisations of antiquity. Further up the trunk is the now-consolidated mass of medieval
romance, from the top of which sprout the many intertwining boughs, branches, and twigs of
the modern novel, its many genres, sub-genres, and hybrids – or their equivalents in other
media, such as film – which are still flourishing to this day, reaching toward future potentials.
By naming this Tree of Fiction’s historical phases as epic and romance, I make it a
Western, Eurocentric tree, which has been propagated around the world. As there are many
species of tree and many individual trees of any one species, so can the Trees of Fiction vary
for readers and writers around the world – and even from one school to another. We might
expect every Tree of Fiction to have prehistoric roots, an historical trunk, and modern-day
branches, but its precise composition can be regionally or culturally determined – even for the
pragmatic purposes of teaching one course or another. So for a module I teach on Genre
Fiction, for example, the branches comprise a particular syllabus of popular narrative genres
(science fiction, crime fiction, fantasy fiction, and so on) which I would never insist upon as
constituting the definitive World Tree of Fiction. If you were teaching a similar module, you
would doubtless make a different selection of genres and representative texts, and through
your account of their origins and interactions compose a different Tree of Fiction.
Even so, what we have just done, namely an act of communal imagining, is a basic act
of fiction. The Tree of Fiction is itself a fictional image: see what marvellous different kinds
of leaves, flowers, and fruit it bears on each branch, such as no actual tree ever did! Through
this image we can think about the qualifier, fictional. As scholars drawn to study fiction, we
find pleasure, meaning, and value in imagining for its own sake. This is both similar and
different to how a philosopher uses a thought experiment as a means to an end, and to how a
religious devotee holds certain images as holy and others profane.
When a story is told orally, recited, or performed before a listening audience, the
collective sharing of imagination is obvious. With the spread of mass literacy in the modern
period, the imaginative activities involved in the writing of fiction seem physically separate
from those involved in its subsequent reading. So the imagination is apparently atomised and
we may miss its continuing communal function.
I will argue towards the proposition that, as scholars of fiction, we have what
philosophers call an ontological commitment to fiction’s basic act of communal imagining.
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That is, beneath the many layers of intellectual analysis and competing theoretical
perspectives that comprise our academic studies, some part of us finds reality, truth, and being
in our playful experiences of fiction; and some part of our academic motivation consists in
our conscientious struggle to make intellectual sense of this recognition, which resists definite
explanation. This is part of what might differentiate our academic calling from that of
scholars in other disciplines – though of course many of us, including me, work across
multiple disciplines to which we have a variety of commitments.
In order to develop this point I will discuss Trees of Fiction from three perspectives:
first epistemology, then phenomenology and ontology. In other words, I will show how a Tree
of Fiction can be simultaneously a diagram of knowledge, a model of human experience, and
a test of being.
2. TAXONOMIC TREES OF FICTION
How are tree diagrams currently used to visualise what we know about literary
history? A convenient point of focus is the tree section of Franco Moretti’s Graphs, Maps,
Trees: Abstract Models for Literary History (MORETTI, 2007).
This book’s overall project reflects Moretti’s long-running intellectual programme to
introduce more scientific methods into Literary Studies. He argues that literary history suffers
from its extremely selective sampling of texts, amounting to only about one per cent of all
novels published (MORETTI, 2007, p. 77). As a corrective, various kinds of macroanalysis,
combined with data visualisations and concepts drawn from evolutionary theory, promise to
yield substantially new macro-understandings about how literature has evolved over time.
The third part of Graphs, Maps, Trees presents two short, indicative examples: one
relating to the history of the detective genre, the other to the history of free indirect discourse
in prose fiction. Moretti presents his empirical findings visually in a series of tree-type
diagrams (MORETTI, 2007, p. 73, 75, 84). As suggested by the book’s subtitle, these
diagrams are abstract and visually scarcely resemble actual trees. Their abstraction is typical
of taxonomic (genealogical, phylogenetic) tree diagrams as these have developed over the
centuries (LIMA, 2014).
While Medieval and Renaissance tree diagrams typically comprised whole trees, from
the Enlightenment period onwards the only things that mattered were the series of branchings
which contained the bulk of classificatory information. Everything else was decoration.
Taxonomic trees from the 1700s to the present are therefore almost always truncated: shown
visually with the trunk reduced in scale or omitted altogether and the root shrunk to a single
point. We can see this, for example, in Darwin’s famous illustration for On the Origin of
Species (LIMA, 2014, p. 39); or even the most recent comprehensive Tree of Life published
by scientists last year (HINCHLIFF et al, 2015).
The reason for this truncation is that the underlying arboreal analogy has become ever
more abstract. Presumably some antique philosopher-scientist, long before even Aristotle,
first had the idea, while looking at or remembering an actual tree, that its physical form could
be a model for classifying things into kinds. But no-one needs to look at an actual tree
nowadays in order to be a taxonomic expert in their field. All the intellectual effort has moved
to other levels entirely – for example, to the area of mathematics called bifurcation theory,
which specialises (among other things) in modelling the process of branching in any family of
objects or phenomena.
To return to Moretti’s tree diagrams, relating to the history of the detective genre and
of free indirect discourse: their accompanying textual commentary tentatively applies ideas
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from biological evolutionary theory. The historical development of literary and cultural
forms, such as the novel, appears to be evolutionary in something like the same way as the
historical development of natural species, of plants and animals. Herein lies a large, ongoing
debate which still has a long way to run. I think a reasonable position to adopt at this stage is
that Darwinian theory is unlikely to provide a short-cut to advanced, let alone a final
understanding of literary and cultural phenomena in terms of a single master-paradigm. The
same might be said of computer-aided macroanalysis, and perhaps also the world-system
approach to comparative literature, which form a larger context for Moretti’s project. Each of
these is an exciting development, but not such as yet to justify, through the quality and
quantity of its insights, an abandonment of alternative intellectual schemes on which
generations of Humanities and Social Science scholars have laboured.413
We can be reasonably certain that we will never achieve a comprehensive picture of
the evolutionary history of the forms of fiction, comparable to that which DNA analysis now
allows for the history of natural species. We lack too much data about lost medieval and
antique texts (equivalent to gaps in the fossil record) and the forms of fiction do not contain
genetic proof of their ancestral lineages. We will therefore never be able to display the Tree of
Fiction to match the most recent huge Tree of Life. As I mentioned earlier, any taxonomic
Tree of Fiction can thus only ever be one of many possible incomplete approximations.
Must we therefore ban all taxonomic tree diagrams from Literary Studies as more-orless wicked imposters to a knowledge we do not actually possess? In our era, only highly
specialist knowledge is securely allowed to call itself knowledge; anything more general is
suspect. The basic organisation of the Tree of Fiction that we initially imagined – with
prehistoric roots, historical trunk, and modern branches – is relatively uncontroversial, but
only because of its vagueness. When presented in an overtly figurative manner, the analogy
does not pose much intellectual danger of being taken literally, though conceivably some
students might mistake it for a pretended statement of simple fact (SPIRO et al, 1989). Some
such concern might partly explain the lack of any alternative diagrams of literary history in
the large-scale accounts of the history of the novel published in the last ten years (DOODY,
1998; MORETTI, 2006; MOORE, 2010; LOGAN et al, 2010). These monumental surveys
conspicuously lack any prominent meta-image to organise all they survey into one whole –
reflecting the fact that we are currently in a major phase of dismantling a privileged Western
literary canon (DOODY, 1998, p. 4).
A major new kind of epistemological diagram has appeared in the last decade or so, in
the form of network visualisations (LIMA, 2011). These show us complex interconnections
and non-hierarchical organisations in ways that tree diagrams cannot. Holding rigidly to old
arboreal analogies potentially imprisons our minds, as Deleuze and Guattari complain in their
essay on rhizomes, which has influenced post-modernist and post-humanist theory: “We’re
tired of trees. We should stop believing in trees, roots, and radicles. They’ve made us suffer
too much.” (DELEUZE; GUATTARI, 1988, p. 17).
I don’t know whether Deleuze and Guattari really did hate trees, or were just
pretending to as a joke. Deforestation is no laughing matter, nor the routine felling of trees as
obstacles to human freedom and progress. An ecocritic might wonder: on the one hand,
For critical responses to MORETTI, 2007 and literary Darwinism, see PRENDERGAST, 2005; KELLETER,
2007; FERGUSON, 2008; JUVAN, 2014. JOCKERS, 2013 provides an introduction to literary macroanalysis.
For a world-systems approach to comparative literature see CASANOVA, 2007, and EATOUGH, 2015 for a
critical assessment of this. DENNETT, 1995 proposes that Darwinian thought will colonise other fields than
biology, and CARROLL, 2004 sets out an agenda for literary Darwinism. KRONFELDNER, 2011 makes an
astute critical assessment of the limitations of memetics as a specific analogical concept for improving our
understanding of cultural change in Darwinian terms. WHEELER, 2006 and LEWENS, 2015 deliver judicious
encouragements for the Humanities and Social Sciences to persevere with biological approaches to cultural
evolution.
413
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arboriphobic rhetoric, however playful; on the other, the roar of chain-saws – how can these
be utterly disconnected? Rather than directly dispute Deleuze and Guattari’s philosophical
position (or rather their deliberate avoidance of one), I will work around it in various ways
over the course of the lecture.414
As with literary macroanalysis and the other new approaches mentioned earlier,
network visualisations are promising for literary, cultural, and media studies. But they will not
serve all purposes. In their often spectacular visuality, they also risk promoting a relatively
unthinking endorsement of the idea that complex networks in themselves somehow constitute
cultural and intellectual progress – that we must be more intelligent than our predecessors
since we have made the blogosphere and can visualise it in a single image.
3. TREES AS MEMORY DEVICES
Epistemologically, we might attempt to distinguish between the graphical display of
information and the graphical display of knowledge. The presentation of complex arrays of
data in a single image, as occurs in a network visualisation, does not automatically equate to
the making or transmission of useful, useable knowledge.
The information/knowledge distinction becomes ever more problematic as the
informational content of the World Wide Web becomes ever more vast, accessible, and
interconnected. Within the timespan of my own academic career, the exponential acceleration
of technological and intellectual change has been undeniable. We are still in the midst of
trying to figure out how our concepts and infrastructure of knowledge might be changing and
how we might steer this change (for example WEINBERGER, 2012).
What literary facts, names, concepts, images, phrases, or experiences do students need
to remember anymore? Why bother to read any literary or critical text with the deep attention
that would enable you to remember it? If online connection and communication will be our
normal condition for the foreseeable future, what knowledge, if any, should teachers attempt
to convince their students that they need to carry within themselves, to possess as part of their
being as capable, educated individuals, without reliance on external sources of information?
The test of knowledge has changed so that what students must now be able to show they can
do is always in relation to external information sources.
Nevertheless, I will hazard this proposition: tree diagrams serve more easily as
mnemotechnical devices than network visualisations can. I am not suggesting that our
memory normally operates in a tree-like rather than a network-like manner, but that if we
deliberately set out to memorise something complex then a tree structure is more likely to
help us than a network structure is.
The fictional Tree of Fiction image with which we began drastically simplifies all that
we could say about the history of fiction and its current genres. But as a memory device its
purpose is not to visualise huge arrays of data or argument. Its purpose is to hold together, in
an image to which we can become emotionally attached and which we are therefore in less
danger of forgetting, a minimum set of prompts to the incremental levels of detail of what we
know.415 Trees have been used to represent the organisation of knowledge for centuries, if for
no other reason than because we can remember them – whereas honestly who can remember

Deleuze and Guattari recognise that trees contain rhizomatic elements (DELEUZE; GUATTARI, 1988, p.
16). Individual trees always exist in a networked relationship to other trees and to their environment, and by not
considering this aspect this essay sets aside a whole area of potential arboreal analogies that come under the
heading of media ecology, discussed for example by SCOLARI, 2012. Cf the “forest of rhetoric” metaphor of
BURTON, [?1997-].
415
Compare the function of allegory as defined by KELLEY, 1997, p.10.
414
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more than an overall impression of any complex network visualisation, say of the
blogosphere?
This is not to say that we should not bother to try to advance our taxonomies of
literature or other fictional media. Consider, for example, the tree-type (hierarchical,
branching) Dewey library system of classification. Its class 800 for Literature is neither
perfect nor designed to be memorable; it is partial towards European literatures and bunches
items in a seemingly anomalous manner that requires a librarian’s training fully to understand
(SATIJA, 2013, ch.10). Nevertheless, it is clearly an advance over the equivalent rudimentary
scheme in Diderot and D’Alembert’s encyclopedia (1751-1777), as displayed in its table of
contents (LIMA, 2011, p. 38). Likewise, folksonomic and other digital-native taxonomies are
emerging to supplement tree-type classification systems, and possibly they will constitute an
intellectual advance, though this is not yet guaranteed.
I would happily set students the task of collectively producing a free-form wiki about
some aspect of fiction. But first I would want them to have learned the basic habit of
conceptualising classes and then classes of classes. Even if this is little more than an act of
bracketing items into sets, it still requires the student to identify and assess similarities and
differences and to understand the principle of logical hierarchy.
There are numerous aspects of Fiction Studies, or Fictionology, that we could bracket
together to form a class of concepts, representable in a simple tree diagram. Such a
rudimentary procedure might be useful where the class represents an area of knowledge that is
still at a relatively early stage of development. For example, a Tree of Fictional Media (of
actual media that can be used to deliver fictional content, not media that are in themselves
fictional) is still in the process of formation, as new branches are added in both cultural
production and academic recognition. Thus graphic fiction, story-led videogames, and twitter
fictions are all relatively new branches in a class whose mere existence is contentious for
mainstream Literary Studies dedicated to maintaining the privileged cultural value of prose
fiction and the heritage of printed books.
As a memory device, a tree diagram might help us to remember a relatively simple set
of items – or a more complex set if we use a more elaborate memory tree, as an alternative to
the better-known memory theatre or memory palace. Whether architectural or arboreal, a
structure is suitable as a memory device when it provides a vivid, organised system of placeholders for the material to be remembered. In her survey of The Art of Memory (1966) in
antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance, Frances Yates explains how Ramon Lull (c.
1235-1316) was unusual in favouring a memory tree over a memory building (YATES, 1992,
p. 185-188). Most of the memory theatres Yates discusses, though, while apparently
architectural rather than arboreal in form, are in fact arboreal in organisation. They each
centre on a single entry or viewing point, and their ground-plans are what are now called
radial trees. Lull used the tree’s branches and roots as his place-holders but there are
alternatives, for example as outlined in Table 1.

spring

Table 1 – Four-part arboreal scheme
Tree in
Roots

Tree in
summer
Tree in
autumn
Tree in
winter

Trunk

ling
ing

Branches
Crown (or leaves, flowers, fruit)
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Seed
Sapl

Mat
ure tree
Anci
ent tree

Tree
at dawn
Tree
at noon
Tree
at dusk
Tree
at night

The reason for presenting this particular scheme will become apparent in a moment.
To activate it as an operative memory device, the student would imagine the same tree four
times over: across the seasons (column 1); from its roots to its crown (column 2); through the
stages of its lifecycle (column 3); and over the course of a day (column 4). Each would be
imagined in relation to the student’s own bodily sense, for example in relation to seasonal
weather, angle of vision, and position of the sun, not just as a disembodied visual image.
This task alone might be challenging to students whose native power of imagination
has atrophied or who live in towns and rarely notice trees. The seasonal sequence would also
be less familiar to those living in an equatorial region. To be fair to network visualisations, we
would need to activate them equally in embodied imagination in order to test whether they
can serve equally well as trees as memory devices.
Now compare the above four-part arboreal scheme with one summarised from a
classic work of literary theory. In Table 2, the four columns relate to the four essays
comprising Northrop Frye’s Anatomy of Criticism (FRYE, 1957), respectively on archetypal,
ethical, historical, and rhetorical criticism. Each column lists a set of minimum keywords.
Table 2 – Four-part scheme derived from Anatomy of Criticism
Myths
Symbols
Mod
es
Comedy:
Literal
Myt
spring
h
Romance:
Formal
Rom
summer
ance
Tragedy:
Mythical
Mim
autumn
etic
Irony
and
Anagogic
Iron
satire: winter
y

s
ssion
nce

my

Genre
Confe
Roma
Novel
Anato

To remember Frye’s scheme using a memory tree, the student would combine the
information from the two tables, which I have cunningly devised so that they fit neatly with
each other, as shown in Table 3. Frye himself gives us a clue by identifying the four aspects
of myth, as listed in Table 2, column 1, with the four-part seasonal cycle, as listed in Table 1,
column 1.
Table 3 – Combined four-part schemes
Myths
Symbols

spring

Tree in spring

Roots

Comedy:

Literal

Tree in summer

Trunk

Romance:
summer

ling
h
ing

Formal

Tree in autumn

Branches

Tragedy:

Mythical

es

ance

Mod
Seed
Myt
Sapl
Rom

Mat
ure tree
Mim
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s

Genre

Tree
at dawn
Confe
ssion
Tree
at noon
Roma
nce
at dusk

Tree
Novel

autumn

etic

Tree in winter
Irony
satire: winter

Crown
(or
flowers, fruit)
and
Anagogic

leaves,

Anci
ent tree
Iron
y

Tree
at night
Anato
my

I have chosen Frye’s system firstly because its scale and organisation make it a useful
test case of how trees might serve as advanced memory devices in Literary Studies. Second,
its historical phases and emphasis on romance remains an interesting, though of course
debatable, model of the long view of fiction. I do not have space to explain or defend Frye’s
scheme here. I have taken some liberties, such as to combine his high and low mimetic
modes, but these simplifications are not significant in so far as my point is to demonstrate
how you or I might actually hold Frye’s scheme in memory, as part of our knowledge about
fiction. The keywords serve as a set of prompts to our resident understanding, which will be
more complex than the keywords alone imply. If we have studied Frye’s book with care, then
the keywords will act as triggers to recall more detailed argument and textual examples. If we
haven’t, then the keywords will not mean much or even anything at all.
A tabular summary of Frye’s scheme is itself a memory device, but an abstract one.
With a memory tree the student can remember the scheme in a more vividly imagined,
embodied way. If such a task appears daunting today, that is because our native power of
memory has withered, with the massively increased use of external memory aids and the
abandonment of mnemotechnics in education.
4. PHENOMENOLOGICAL TREES OF FICTION
By extending the taxonomic Tree of Fiction into a memory device as we have just
done, we begin to activate our embodied, experiential relationship with the Tree of Fiction
image. Once we encourage the imagination in this way, where might it lead us? Certainly into
more speculative regions, where our knowledge and style of reasoning become less
rationalistic, more figurative, more poetic or fictional.
The literary and cultural field as a whole offers numerous positions from which to
experience fiction: the positions of librarian, publisher, bookseller, teacher, and student, for
example. Most of these roles assume some degree of professional or academic detachment
and thus denial of subjective experience. The scientific ideal (or fantasy) of pure objectivity
seeks to eliminate experiential bias altogether. What we are really concerned with, then, are
the experiences of reader and writer (or their equivalents in other fictional media) that form a
basis for particular professional or academic roles within the larger field.
In the English language, we have several metaphorical expressions that potentially
imply arboreal analogies for aspects of the experience of reading and writing. A writer feeds
the roots of his or her creativity; plants and nurtures the seed of an idea, which may later
flourish or bear fruit. The manuscript grows and is then pruned during editing. Hot-house
conditions encourage a writer to grow unsustainably fast, while another’s growth is stunted by
hostile conditions.
As we might physically sit beneath a tree in order to read a novel, so we might
compare the reader’s experience of immersion in a fiction’s imagined world with the feeling
of enclosure offered by a tree’s shady canopy. As we hold a codex in our hands and turn
through its folios – the Latin terms reveal an arboreal analogy at the very start of the history of
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books – so the tree’s trunk holds the multitude of branches and leaves that expand above us,
as the story’s form and contents, its plot-lines, characters, and events, expand in our
imagination. The scale of the tree – rising high above us, extending wide around us, and
testifying to the growth of years – impresses us as does the creative labour of the writer, the
scale of her ambition and achievement.
Obviously I cannot claim any kind of privilege for these metaphors, which are at best
suggestive. On the other hand, so far as I know there has been no systematic study of the
metaphors for fiction, such that we can reject these piecemeal arboreal metaphors in the sure
knowledge that we possess better alternatives.
Some of the more well-known and recurrent metaphors are: the house of fiction and
other architectural metaphors; fiction as a maze, game, or machine; fiction as a mirror or
dream; fiction as a verbal form of painting, sculpture, musical composition, or other art-form
or craft; fiction as a journey or ocean. Each of these metaphors contains some truth by
emphasising certain aspects of the large range of phenomena we lump under the heading of
fiction: labour, play, desire, pleasure, intimacy, illusion, and so on.
We might group these metaphors into those that suggest human culture is part of
biological nature or separate from it. Tree metaphors come down on the side of human culture
being part of nature, but without being scientifically naturalistic in the manner of literary
Darwinism. Tree metaphors would presumably have been more available and persuasive in
the pre-industrial world when trees themselves were more regular presences in human life. In
urban modernity we probably now feel closer to architectural, mechanical, or informational
metaphors.
Whereas taxonomic trees emphasise cultural reproduction, tree metaphors for the
experience of reading and writing relate more to cultural metabolism. This term is much less
widely used than cultural reproduction: a Google phrase search (April 2016) for “cultural
reproduction” returns 113,000 results, whereas “cultural metabolism” returns 1,390. This is
partly because the former concept has been important, for example in the work of Pierre
Bourdieu, to socio-political arguments about the perpetuation of ideology and the role of
culture in maintaining structural injustices. From what I can find, discussion about cultural
metabolism refers mostly to patterns of consumption, which is quite a limited application of
the analogy.
How does a tree metabolise? As any schoolchild learns, by photosynthesis. What
distinguishes trees from other plants is their scale, achieved by the evolutionary invention of
wood, whereby the tree’s trunk and branches enable it to maximise leaf exposure to air and
light and thus out-compete neighbouring plants. Metabolically, though, what a tree needs as a
seedling is mostly the same as what it needs as a mature plant. It needs the elementary
conditions of soil, water, light, and air (TUDGE, 2006, p. 253-254). At the non-scientific
level of figurative analogy, these elementary conditions might tentatively equate to a writer’s
need for, respectively, a material medium, language, creative will, and social context.
Consider how a tree’s metabolic processes can fail. Growing in impoverished or
poisoned soil; struggling with drought or flood; deprived of light, struck by lightning, or
unable to endure extremes of heat or cold; toppled by a storm or attacked by pests and disease
– each of these elemental, metabolic stresses might be carried over to the difficulties faced by
writers, readers, or their equivalents in other fictional media. As a tree has ways to cope with
routine seasonal pressures, so an experienced novelist or student can cope with writer’s block,
inconvenient interruptions while working, and multiple simultaneous deadlines. As a young
tree is more vulnerable than a mature tree, so the intellectual and creative interests of a novice
reader or writer might not survive beyond relatively small setbacks, such as being forced to
study a “boring” novel or receiving rejection slips. The exceptional environmental events that
conspire to kill mature trees – and they are usually very hard to kill – might equate to personal
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or cultural crises or acts of sabotage that jeopardise the very root impulse of creative practice,
such as severe or enduring illness, poverty, political oppression, or critical rejection.
5. TREE-BODY STRUCTURAL HOMOLOGY
A mature tree impresses us with its beauty, size, resilience, and longevity. So we are
comparably impressed by similar qualities in the creative productions of human beings, such
as individual works of fiction or the careers of individual authors. Tree analogies can imply
associations of grandeur and dignity in this way because, like no other living organisms on
this planet, trees exceed human beings in the particular combination of uprightness, reach, and
longevity of lifespan. (To clarify, I would describe trees’ uprightness as pre-phallic and thus
without inherent gender bias.) Trees, whether small gnarly fruit trees or towering sequoias,
model our individual and collective aspirations to stand firm, reach wider, live longer and
more graciously, metaphorically if not literally.
This underlying similarity between trees and humans is the reason why the previous
section was able to float the various suggested metaphors relating the experience of reading
and writing to the seemingly random comparisand of a tree.
From head to toe, from crown to roots, the physical form and function of the human
body can be matched against that of a tree. Our feet and legs equate to roots; our torso to the
trunk; our arms to branches; our hair, tongue, ears, and eyes to leaves, flowers, and fruit. This
is a structural homology rather than an analogy or metaphor: not a literal, scientific but a
figurative, poetic correspondence, ancient and available to us so long as there are trees on the
planet and humans walk upright.416
The tree-human body homology enables us to fantasise relatively easily that a tree
could pull up its roots and start walking. This is something like what J. R. R. Tolkien does in
his The Lord of the Rings trilogy (1954-1955). The Ents are an ancient race of forest
guardians, who physically resemble the trees they defend. When the Hobbits meet Treebeard,
the oldest of the Ents, they cannot tell whether it is his clothes or his skin that resembles bark.
His beard is “bushy, almost twiggy at the roots, thin and mossy at the ends” and his presence
produces the feeling that “something between root-tip and leaf-tip, between deep earth and
sky had suddenly waked up” (TOLKIEN, 2005, p. 463). The Ents combine folkloric,
mythical, and literary images of talking trees on the one hand with images of trolls and giants
on the other. Distinctly unhurried in character, they are eventually roused to join with humans
and the other allies in the war against tyranny in Middle Earth.
The homology likewise enables us to imagine relatively easily how a human body
could turn into a tree within a few seconds, as occurs in the Classical myth of Daphne.
Pursued by an amorous Apollo, Daphne prays for divine aid and quickly changes into a laurel
tree. “A heavy numbness seized her limbs, thin bark closed over her breasts, her hair turned
into leaves, her arms into branches, her feet so swift a moment ago stuck fast in slow-growing
roots, her face was lost in the canopy.” (OVID, 2000, Bk I: 525-552). Other examples of this
metamorphic trope, with a different moral message, include Cyparissus, Philemon and
Baucis, and Myrrha.

Eliade identifies body-house-cosmos as a primary religious homology, with the upright human body equating
with the pillar, tree, tent pole, or column of smoke from the hearth-fire, all of which exemplify the world axis
(ELIADE, 1987, p. 172-179). See also RIVAL, 1998; CUSACK, 2011. Modern scientific rationality constituted
itself by, among other things, banishing theories of correspondence into the wilderness of irrationality
(TAYLOR, 1982, p. 94 and ff.).
416
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We could interpret these two figures of the tree-human hybrid in many different ways,
allegorical and psychological. They share a theme of making a stand: of preserving integrity
in the face of destructive forces, when necessary through the making of a drastic choice. The
Ents leave their beloved forest while Daphne merges with it.
The pre-Christian Daphne myth proves that this theme is not necessarily or solely
based on Christ’s sacrificial nailing to a tree. We could also cite numerous other points of
comparison, such as Buddhu and Odin, who both gained enlightenment with the help of a
tree. In so far as Christianity has dominated Western culture, the Christian sacrifice is
probably a resonance in another recent influential American example of fictional trees,
namely James Cameron’s science-fantasy film Avatar (2009). Trees are central to its topical
storyline about the destruction of indigenous cultures by industrial modernity. The planet
Pandora’s giant hometrees each comprise a grove of trees that have entwined into one
organism so as to form a communal home and sacred image of community for the humanoid
Pandorans. The down-hanging branches of the planets’ willow trees, meanwhile, supposedly
offer a direct neural connection between the Pandorans and their planetary life-force or deity,
Eywa. However we evaluate this film’s motives and messages as a whole, part of its
international success presumably lies in its twin ideals, which are not exclusively Christian: of
heroic human defence of trees and magical unions between humans and trees.
The human body is the basis of much, if not all, of our conceptual metaphors and
figurative language (JOHNSON, 2007, p. 175-206). It is a cohering force, or ontological
basis, for multiple analogical clusters or metaphorical sequences, including those relating to
trees. Thus human bodies are like trees; buildings are like human bodies; buildings are like
trees. The fall of a tree, the fall of a pillar, tower, or citadel, the fall of a respected individual,
the fall of an organisation or empire – each is mutually representable in terms of any of the
others. Of this set, our most direct relationship is with our own individual human body. But
what is your or my body? In some kind of answer, trees provide a primary homology directly
visible to us, outside us and in the world of biological nature. Architectural forms offer a
secondary basis of comparison with the human body, which has come to appear primary over
the millennia of civilisation and especially with modern urbanisation.
Modern rationality and secularisation have likewise obscured some of the larger,
cosmological range of tree symbolism. Intellectually we can study the function of sacred tree
images in myth, folklore, and ritual worldwide, or simulate these in a science-fantasy film.
That is not the same, however, as actually experiencing trees as being sacred for ourselves.
For modern, non-religious academics, the reality of trees as images of the sacred is not so
much destroyed as trapped within the unconscious. This argument is made explicitly by the
scholar of religion, Mircea Eliade, and by the founder of archetypal psychoanalysis, C. G.
Jung (ELIADE, 1987, p. 201-213; JUNG, 1967, p.272-274).
As shown in Figure 1, from an epistemological viewpoint trees and fictions are
separate objects for detached intellectual comparison. This much is allowed within the
legitimate domain of academic discourse. Phenomenologically, trees, fictions, and self are
interconnected subjects. Here we step beyond the boundaries of academic rationality, tightly
defined, into imaginative experiences familiar to us as lovers of fiction. Ontologically, trees,
fictions, and self would be cosmically one, to the extent we can imagine such identity. Here
we enter the academic unconscious and the deeper mysteries of our attraction to fiction.
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Figure 1 – Self-tree-fiction relationships
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=

=

Ontology
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6. ONTOLOGICAL TREES OF FICTION
As academics drawn to study fiction in one or another medium, we have a special
interest in reflecting intellectually upon stories and their telling. This interest must derive in
part from the experience of enchantment, which is normal in children’s responses to fiction
but not confined to this age group. Why would anyone study fiction who had not once
become excited by the power of fictional imagination, and what right would any such person
have to claim competence as a commentator in this field?
The primary excitement of the fictional imagination, which is simultaneously an
entitlement to participate in conversation about fiction, is the ground for ancient and
contemporary debates about reality and fictional truth (mimesis, realism, simulacra, possible
worlds, and so on). Maybe now more than in any previous period, those debates struggle to
escape the grip of a materialist assumption, crippling to Literary Studies, that the imaginary is
automatically unreal. This foreclosure of an entire dimension of human consciousness is part
of the great change we call the Enlightenment or modernity (CORBIN, 1972).417
I have suggested that tree symbolism entails the principle that our dignity and
aspirations may require us to stand firm, committed to dwelling, growing, flourishing in a
particular location. In so far as you and I recognise ourselves as having some degree of
Specifically, we now routinely externalise our image-making capacity, as we do our memory (MANOVICH,
1995) and we have removed ourselves physically from the natural environments to which, until the last microsecond of evolutionary time, our senses have been exquisitely attuned (ABRAM, 1997).
417
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vocation as scholars of fiction, we recognise that a particular area of study, often not
exclusively, has become intellectually and personally central for us. It is one of the places in
our career or life where we hope to make a difference; to become ourselves; to be; where what
we value is at stake and we might even make a disciplined stand. Literature has its martyrs, its
writers of conscience, and academia can be as territorial as any other part of human society,
but on the whole fiction deliberately avoids dogmatic response. This is one of the things that
makes it different from religious scripture or political creeds. Literature is a training in how
not to be only ever literal. So long as we recognise a text as being fictional, we are unlikely to
resort to gross violence in order to impose our interpretations of it upon others.
I would never presume to tell any colleague or student precisely what his or her
vocational commitments might be, since they must by definition be personally made. But I do
suggest that the idea of commitment itself leads us back to a central tree image from which
Deleuze and Guattari would have us flee, into the apparent freedom of the prairies.
For a religious person or one of Jung’s psychiatric patients, a tree is where you might
make a sacrificial offering to the gods. It is where you dance in a ritual circle that joins this
world, the underworld, and the heavens. It is where you experience initiation and
enlightenment, because a tree in its columnar form from roots to crown is a type of the axis
mundi: a local instance of that central marker whose presence, according to Eliade, makes the
universe a meaningful cosmos.
An ontological Tree of Fiction might thus stand, in our academic unconscious, for our
vocation as scholars of fiction. This latter concept, of academic vocation, is contentious, since
academia is so closely allied to the disenchantment project of modernity (WEBER, 1946).
Both in the bureaucratic operation of universities and in the rationalist legitimation of
academic disciplines, scholars are forbidden to appeal to either a religious or a secular piety as
the basis for their intellectual and pedagogical responsibilities. Disputes over public funding
for universities and over the value of the Humanities are the most recent, sharp end of debates
about the purposes and forms of higher education first discussed at length in the midnineteenth century by John Henry Newman in The Idea of a University (NEWMAN, 2001).
He identified spiritual virtues as crucial to the academic endeavour, to collegiality and the
relationships between teacher and student. Today, even secular versions of spiritual values are
dubious currency for any kind of academic rationale (SCHWEHN, 1993; PELIKAN, 1992;
CURRY, 2015).
This does not mean that the motivations of students and academic professionals are
always solely instrumental. Indeed, it is hard to believe that anything other than quite deep
values and needs are enough to motivate people through the more testing challenges,
disappointments, and frustrations that routinely arise for anyone in higher education. In
proportion to the ethical, spiritual quality of these motivations, tree images will become
available as potent, meaningful symbols of personal commitment, transformation, and
belonging.
If you doubt this is so, consider for a moment the university graduation ceremony.
This is the only quasi-religious ritual commonly performed in academic institutions. Why
does it persist, in the form that it does? Should we not abandon it as an archaism? Its
continuance implies that its ritual form somehow enacts a necessary function, perhaps akin to
that of an initiation ceremony, as if faculty are some kind of residual priesthood. Students
process before a presiding figure, in golden regalia, who stands in place of a kingly, sacred
tree. The underlying symbolism derives from pre-modern sources that the university is
otherwise dedicated either to leave behind entirely or to study objectively as history. This
apparent contradiction is indicative of our modern moral predicament, which the philosopher
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Charles Taylor characterises as an intractable incompatibility between constitutive goods.418
That is, we cannot abandon any of the ultimate sources of our feelings that life is worth living
without diminishing some part of our hard-won humanity, but nor can we square them.
7. CONCLUSION
If we were now to revive the fictional image with which we began, of a Tree of Fiction
growing among us, it would combine the epistemological, the phenomenological, and the
ontological. It would be simultaneously a diagram of knowledge, a model of human
experience, and a test of being.
We might have expected that any one kind of tree-based analogy, such as a taxonomic
Tree of Knowledge, should be a self-contained set of ideas, which can be evaluated according
to straightforward criteria of analogical accuracy. Instead, I hope to have persuaded you that
tree-based figures of different kinds cannot be neatly compartmentalised. They always contain
the potential to flow into each other through clusters or sequences of association – or misassociation – since that is how imagination works, if we allow it to, as I think we should as
scholars of fiction. A fictional Tree of Fiction can also be a Tree of Knowledge, of Ignorance,
of Life, of Death, of Good and Evil, and vice versa. If we set out to define an epistemological
Tree of Fiction, we either acknowledge that the tree might also be phenomenological and
ontological or we force these aspects into irrationality and the unconscious. The tree-human
body homology, however seemingly archaic, will remain an abiding, ineradicable source of
ideas about individual and collective integrity, growth, community, and commitment. That in
short is my cautionary, ecocritical response to Deleuze and Guattari’s arboriphobic rhetoric.
Currently only an epistemological tree – a taxonomic diagram of literary or fictional
genres and their history, such as Moretti attempts – has any degree of academic validity.
However contentious in its detail, classification is self-evidently an intellectual exercise, part
of a supposedly rigorous pursuit of knowledge, and perhaps with the possibility of becoming
fully scientific if it can somehow be integrated with Darwinian evolutionary theory. By
comparison, phenomenologies of reading and writing are necessarily more speculative, and a
cosmological Tree of Fiction is altogether outside the pale.
My project has been Romantic in two ways. Firstly, as academics drawn to study
fiction (whether in prose or other media), we are in the difficult position of trying to report
back, in legitimately academic terms, on experiences of imaginative enchantment to which we
are professionally supposed to be immune. We are like ethnographers visiting a pre-modern
culture and trying to understand it without losing our own modernity; or like psychoanalysts
delving into the unconscious while supposedly remaining scientifically objective. The
exclusively epistemological emphasis of taxonomic trees has occurred with the Scientific
Revolution and Enlightenment rationality. My project is therefore Romantic if we properly
understand this term to mean, not an escape into vague idealism and exaggerated
individualism, but a refusal to accept too narrow a definition of reason (WHEELER, 2006, p.
43).419 It is proper for scholars of literature, art, and culture to insist on the inclusion of
418
‘The lines of battle are multiple and bewildering, but… a schematic map… distributes the moral sources into
three large domains: the original theistic grounding for these standards [of what we can consider good in life]; a
second one that centres on a naturalism of disengaged reason, which in our day takes scientistic forms; and a
third family of views which finds its sources in Romantic expressivism or in one of the modernist successor
visions’ (TAYLOR, 1989, p. 495).
419
The literature on rationality, inter-cultural relativism, the primitive and the modern, is extensive. See for
example FEYERABEND, 1987; LATOUR, 1993; CHAKRABARTY, 2000, p. 237-255.
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speculative, imaginative, poetic, fictional thinking within the boundaries of legitimately
academic thought in our area.
Second, the fictional Tree of Fiction image with which we began subordinated the
modern novel to the medieval romance, to the even older forms of epic, and ultimately to the
many root oral traditions of storytelling and myth that exist worldwide. The mass of popular
fiction, which becomes Moretti’s ninety-nine per cent of novels outside the canon and lost to
academic view, constitutes the continuity of narrative form and content from which the one
per cent are (we think) significant mutations. Those innovations, which are currently
celebrated as defining literary art, in the longer term will be judged according to their
integration into the functioning whole (WILLIAMS, 1961, p. 32-35; DOODY, 1998, p. 1-5;
FUCHS, 2004, p. 130). We miss this truth if we truncate our perception of literary and
cultural history. Instead of reinforcing a single, outdated, centralised canon, multiple Tree of
Fiction images (or images of the Enchanted Woods and Forests of Fiction) can contribute to
the necessary work of revising the canon. Trees of Fiction make vivid the long view: no living
branches without a trunk and roots! And they multiply, rather than deny in principle, the
different centres of our knowledge of fiction in its many forms.
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